
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000019/2019

COMERCIAL LIDER LTDA

CNPJ:  09.377.405/0001-18

Rua Narciso Pavani, 175 - São Francisco - Cariacica - ES - CEP: 29145440

ANEXO - TERMO Nº 000019/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002264

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000002/2019 003941/2018

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

FIGADO BOVINO, EM BIFES, CONGELADO, EMBALAGEM
COM 01 KG

descrição:
- em bifes de no máximo 100g, devidamente congelado em
temperatura entre -12 e -18ºc, transportado em condições
que preservem tanto as características do alimento
congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às
características físico-químicas, microbiológicas, aspectos
próprio, não amolecido, cor própria, sem manchas
esverdeadas, odor e sabor próprios. deverá conter o
carimbo de inspeção do órgão de inspeção competente.

10.400,00800,00 13,00KG048 FRILARA045

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG
..
descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
de serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
plástica de 01 kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

21.720,001500,00 14,48KG090 FORTE BOI051

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG
..
descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

38.043,603882,00 9,80KG093 RIVELLI023

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

114.150,4011648,00 9,80KG094 RIVELLI249

POLPA DE TOMATE, EMBALAGEM TETRA PACK COM 520
GR

descrição:
- produto obtido de frutos do tomateiro, devendo conter, no
mínimo 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, podendo
ser adicionado de sal e ou açúcar.

10.466,405880,00 1,78UN102 OLE024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              194.780,40

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              194.780,40

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

FIGADO BOVINO, EM BIFES, CONGELADO, EMBALAGEM
COM 01 KG

descrição:
- em bifes de no máximo 100g, devidamente congelado em
temperatura entre -12 e -18ºc, transportado em condições
que preservem tanto as características do alimento
congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às
características físico-químicas, microbiológicas, aspectos
próprio, não amolecido, cor própria, sem manchas
esverdeadas, odor e sabor próprios. deverá conter o
carimbo de inspeção do órgão de inspeção competente.

3.120,00240,00 13,00KG048 FRILARA188

KIT CESTA BASICA
..
- todos os produtos contidos no kit cesta básica deverá
conter: rotulagem com identificacao do produto, composicao,
numero de lote, data de fabricacao, validade, procedencia e
registro nos órgãos competente.

produtos e descrição:

-  05 kg de açucar, cor clara, granulado, sem umidade e
sujidades, sacola com 05 kg, transparente e atóxica.

- 10 kg de arroz agulhinha tipo i, sub grupo polido, classe
longo fino, pacote com 05 kg, transparente e atóxico.

- 01 cx de biscoito tipo maisena ou maria caixa com 02 kg,
com embalagem interna de 200 gramas em plástico
ransparente, atóxico, com registro no órgão competente.

- 500 gr de café torrado e moído, categoria tradicional,
embalagem com 500 gramas.

- 01 kg de farinha de mandioca - torrada, seca, fina, tipo 1,
branca, isenta de sujidades, parasitos   e larvas, com
aspecto, odor, e sabor proprios, acondicionada em saco
plastico, transparente contendo 01kg.

- 01 kg de farianha de trigo, enriquecida com ácido fólico e
ferro, branca, sem fermento, embalagem plástica
transparente de 1kg, atóxica, com registro no órgão
competente.

- 02 kg de feijão preto, tipo 1, novo, constituido de grãos
inteiros e sadios, com a umidade permitida em lei, isento de
material terroso, sujidades e misturas de outras especies,
acodicionado em saco plastico, contendo 01kg.

- 01 kg de macarrão vitaminado tipo espaguete, embalagem
de 01kg.

- 02 fr de óleo comestivél - de soja, refinado, obtido de
espécie vegetal, acondicionado em frasco plastico com
900ml.

- 01 pc de papel higiênico - classe 1, material: fabricado com
100% fibras virgens de celulose; nao reciclado; acabamento:
gofrado e picotado; folha: dupla; cor: branca; fragrancia:
neutra; largura: 10 cm e comprimento do rolo: 30 m; norma:
nbr 15464 e nbr 15134; unidade de fornecimento: pacote 8
unidades.

- 01 pc de sabão em barra - apresentacao: barra,

25.792,50150,00 171,95KIT057
COMERCIAL

LIDER
202
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fragrancia: neutro, peso: 200g por unidade, glicerinado,
acondicionamento: pacote plastico, unidade de fornecimento:
pacote com 5 unidades.

- 03 un de sabonete com agentes antibactericidas para
higiene pessoal; embalado individualmente; peso liquido
minimo de 90gr.

- 01 kg de sal iodado não tóxico, embalagem plástica com 01
kg

- 02 kg de fubá - enriquecido com ácido fólico e ferro,
embalagem de 1kg, em saco plástico transparente, atóxico.
registro no órgão competente.

- 04 pacotes de leite em pó integral - deve ter especificado
na informação nutricional a quantidade de cálcio, embalagem
de 01 kg, com registro no ministério da agricultura.

- 03 un de escova dental, para adultos com cerdas macias e
cabeça pequena

- 02 un creme dental, peso aproximado de 90 gramas, com
cálcio, flúor, microparticulas polidoras e com ação
refreacante.

KIT CESTA BASICA

- todos os produtos contidos no kit cesta básica deverá
conter: rotulagem com identificacao do produto, composicao,
numero de lote, data de fabricacao, validade, procedencia e
registro nos órgãos competente.

produtos e descrição:

-  05 kg de açucar, cor clara, granulado, sem umidade e
sujidades, sacola com 05 kg, transparente e atóxica.

- 10 kg de arroz agulhinha tipo i, sub grupo polido, classe
longo fino, pacote com 05 kg, transparente e atóxico.

- 01 cx de biscoito tipo maisena ou maria caixa com 02 kg,
com embalagem interna de 200 gramas em plástico
ransparente, atóxico, com registro no órgão competente.

- 500 gr de café torrado e moído, categoria tradicional,
embalagem com 500 gramas.

- 01 kg de farinha de mandioca - torrada, seca, fina, tipo 1,
branca, isenta de sujidades, parasitos   e larvas, com
aspecto, odor, e sabor proprios, acondicionada em saco
plastico, transparente contendo 01kg.

- 01 kg de farianha de trigo, enriquecida com ácido fólico e
ferro, branca, sem fermento, embalagem plástica
transparente de 1kg, atóxica, com registro no órgão
competente.

- 02 kg de feijão preto, tipo 1, novo, constituido de grãos
inteiros e sadios, com a umidade permitida em lei, isento de
material terroso, sujidades e misturas de outras especies,
acodicionado em saco plastico, contendo 01kg.

- 01 kg de macarrão vitaminado tipo espaguete, embalagem
de 01kg.

- 02 fr de óleo comestivél - de soja, refinado, obtido de
espécie vegetal, acondicionado em frasco plastico com
900ml.

77.377,50450,00 171,95KIT058
COMERCIAL

LIDER
236
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- 01 pc de papel higiênico - classe 1, material: fabricado com
100% fibras virgens de celulose; nao reciclado; acabamento:
gofrado e picotado; folha: dupla; cor: branca; fragrancia:
neutra; largura: 10 cm e comprimento do rolo: 30 m; norma:
nbr 15464 e nbr 15134; unidade de fornecimento: pacote 8
unidades.

- 01 pc de sabão em barra - apresentacao: barra,
fragrancia: neutro, peso: 200g por unidade, glicerinado,
acondicionamento: pacote plastico, unidade de fornecimento:
pacote com 5 unidades.

- 03 un de sabonete com agentes antibactericidas para
higiene pessoal; embalado individualmente; peso liquido
minimo de 90gr.

- 01 kg de sal iodado não tóxico, embalagem plástica com 01
kg

- 02 kg de fubá - enriquecido com ácido fólico e ferro,
embalagem de 1kg, em saco plástico transparente, atóxico.
registro no órgão competente.

- 04 pacotes de leite em pó integral - deve ter especificado
na informação nutricional a quantidade de cálcio, embalagem
de 01 kg, com registro no ministério da agricultura.

- 03 un de escova dental, para adultos com cerdas macias e
cabeça pequena

- 02 un creme dental, peso aproximado de 90 gramas, com
cálcio, flúor, microparticulas polidoras e com ação
refreacante.

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG
..
descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
de serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
plástica de 01 kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

1.114,9677,00 14,48KG090 FORTE BOI195

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG
..
descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

2.028,60207,00 9,80KG093 RIVELLI197

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

6.105,40623,00 9,80KG094 RIVELLI250

POLPA DE TOMATE, EMBALAGEM TETRA PACK COM 520
GR

descrição:
- produto obtido de frutos do tomateiro, devendo conter, no
mínimo 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, podendo
ser adicionado de sal e ou açúcar.

961,20540,00 1,78UN102 OLE141

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              116.500,16

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              116.500,16

COMERCIAL LIDER LTDA:                        311.280,56

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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