
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000025/2019

VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ:  15.470.541/0001-50

Rua JOAQUIM LYRA, 44 - BARRA DO JUCÚ - Vila Velha - ES - CEP: 29125050

ANEXO - TERMO Nº 000025/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002270

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000002/2019 003941/2018

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

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

1.089,40130,00 8,38PC005 ALCON112

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.089,40

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.089,40

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

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

20.572,902455,00 8,38PC005 ALCON011

AZEITE DE OLIVA 500 ML

descrição:
- virgem, aspecto líquido límpidoa 25ºc, cor amarela clara ao
verde, odor e sabor característicos. embalagem de vidro de
500ml. registro no órgão competente.

7.929,71529,00 14,99UN016
PORTO
GALO

010

BISCOITO DOCE, SEM RECHEIO SABOR COCO,
EMBALAGEM COM 400 GR.

descrição:
- tipo rosquinha: embalagem primária de 400g de polietileno
transparentes, impermeáveis e lacradas. embalagem
secundária em caixas de papelão. o biscoito deverá estar
em perfeito estado de conservação, inteiro, macio, coloração
adequada.  ingredientes: farinha de trigo fortificada com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal,
estabilizante lecitina de soja.

5.792,00800,00 7,24KG024 SARLONI037

BOMBOM BOLA COM RECHEIO A BASE DE CASTANHA DE
CAJU,

descrição:
- envolvido por uma camada biscoito waffer e coberto com
uma camada de chocolate ao leite. ingredientes: açúcar, óleo
de soja e/ou algodão e/ou palma hidrogenado, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, castanha de caju,
soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó, leite
em pó integral, massa de cacau, flocos de arroz, gordura
vegetal, amido de milho, farinha de soja, sal, gema de ovo
desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliricinoleato
de poliglicerol, aromatizantes e fermento químico bicarbonato
de sódio. contém glúten.
embalagem com 50 unidades de 20g.

2.124,00100,00 21,24PC027 GAROTO012
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peso líquido: 1kg.

FEIJAO CARIOQUINHA

descrição:
- feijão carioquinha tipo 1, safra nova, constituído de grãos
inteiros e sadios, com umidade permitida em lei, isento de
material terroso, sujidades, insetos, embalado em saco
plástico transparente de 1kg, com data de validade e
classificação de acordo com o órgão competente.

2.960,10990,00 2,99KG044 NORTE042

FERMENTADO ACETICO DE FRUTA

descrição:
- (vinagre de fruta) frasco 750 ml

1.328,48437,00 3,04FR046 TOSCANO044

GELATINA

descrição:
- gelatina em pó, sabores variados, caixa com peso
aproximado de 30 gramas.

18,7525,00 0,75UN051 AMALIA003

GRAO DE BICO, EMBALAGEM COM 500 GR

descrição:
- limpo, sem umidade, embalagem plástica de 500g a 1kg

2.180,00200,00 10,90KG053 LESTE046

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE
01 KG
..
descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 01 kg, com registro no
ministério da agricultura.

39.525,002550,00 15,50KG062 PONTUAL047

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE
01 KG

descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 01 kg, com registro no
ministério da agricultura.

118.575,007650,00 15,50KG063 PONTUAL237

LEITE FORMULA INFANTIL, COM FERRO, PARA LACTENTE
DE 0 A 6 MESES - EMBALAGEM COM 400GR

descrição:
- predominância protéica de caseína, acrescida de óleos
vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas,
minerais, ferro e outro oligoelementos. ingredientes:
maltodextrina, leite de vaca desnatado, oleína de palma, óleo
de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja,
vitaminas (c, taurina, e, pp, pantotenato de cálcio, a, b6, b1,
d3, k, b12, ácido fólico e biotina), sais minerais (sulfato
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre e iodeto de
potássio). não conter glúten. embalagem primária de 400g em
latas. embalagem secundária em caixas de papelão. com boa
qualidade. aspecto: pó uniforme, sem grumos, cor branca,
odor e sabor agradável, não rançoso. data de fabricação e
validade. validade de 12 meses a partir da data de entrega
do produto. na embalagem devem constar as características
do produto.

2.760,00120,00 23,00LT064 NESTLE063

MOELA DE FRANGO, CONGELADA

descrição:
- moela de frango, limpa, congelada (temperatura na entrega
entre -12ºc e -18°c), com carimbo de serviço de inspeção do
órgão competente, data de processamento e validade,
embalagem plástica de 01 kg, atóxica, íntegras, com
coloração e odor característicos, sem formação de suco
exsudado.

3.034,50510,00 5,95KG083 PIF PAF049

MUSCULO TRASEIRO EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE
30 GRAMAS, CONGELADO

68.906,255625,00 12,25KG086 FRIESUL245
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descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
de serviço de inspeção do órgão competente, data de
processamento e validade, embalagem plástica de 01 kg,
atóxica, íntegras, com coloração e cheiros característicos,
sem formação de suco exsudado.

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.

62.505,004500,00 13,89KG091 FRIESUL247

SALSICHA TIPO HOT-DOG RESFRIADA

descrição:
- salsicha; origem: bovina; tipo: hot dog; tempero/recheio:
tradicional; conservacao: a vacuo congelada; ropriedades
organolepticas: cor, cheiro e sabor proprio; higienico anitaria:
isentos de sujidades, parasitas e larvas; legislacao:
conforme resolucaordc n 259, de 20/09/2001; verificacao:
produto sujeito a verificacao no ato entrega;

300,0050,00 6,00KG110 PIF PAF030

TEMPERO ALHO NATURAL E SAL TIPO CASEIRO

descrição:
- , embalagem de 500 gramas, com data de processamento e
validade, concentração de sal não pode ultrapassar 50%.

25.243,922808,00 8,99KG120 NUTRIFRUT034

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              363.755,61

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              363.755,61

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

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

2.933,00350,00 8,38PC005 ALCON095

BOMBOM BOLA COM RECHEIO A BASE DE CASTANHA DE
CAJU,

descrição:
- envolvido por uma camada biscoito waffer e coberto com
uma camada de chocolate ao leite. ingredientes: açúcar, óleo
de soja e/ou algodão e/ou palma hidrogenado, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, castanha de caju,
soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó, leite
em pó integral, massa de cacau, flocos de arroz, gordura
vegetal, amido de milho, farinha de soja, sal, gema de ovo
desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliricinoleato
de poliglicerol, aromatizantes e fermento químico bicarbonato
de sódio. contém glúten.
embalagem com 50 unidades de 20g.
peso líquido: 1kg.

1.062,0050,00 21,24PC027 GAROTO102

LEITE FORMULA INFANTIL, COM FERRO, PARA LACTENTE
DE 0 A 6 MESES - EMBALAGEM COM 400GR

descrição:
- predominância protéica de caseína, acrescida de óleos
vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas,
minerais, ferro e outro oligoelementos. ingredientes:
maltodextrina, leite de vaca desnatado, oleína de palma, óleo

1.380,0060,00 23,00LT064 NESTLE104
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de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja,
vitaminas (c, taurina, e, pp, pantotenato de cálcio, a, b6, b1,
d3, k, b12, ácido fólico e biotina), sais minerais (sulfato
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre e iodeto de
potássio). não conter glúten. embalagem primária de 400g em
latas. embalagem secundária em caixas de papelão. com boa
qualidade. aspecto: pó uniforme, sem grumos, cor branca,
odor e sabor agradável, não rançoso. data de fabricação e
validade. validade de 12 meses a partir da data de entrega
do produto. na embalagem devem constar as características
do produto.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.375,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.375,00

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

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

628,5075,00 8,38PC005 ALCON074

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              628,50

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              628,50

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

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

1.005,60120,00 8,38PC005 ALCON077

SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - 500ML

descrição:
- suco; tipo: fruta; sabor: cajú; formulacao: concentrado;
fornecimento: 500 ml

165,0060,00 2,75UN112 DAFRUTA080

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              1.170,60

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              1.170,60

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

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

184,3622,00 8,38PC005 ALCON114

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              184,36

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              184,36

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

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

838,00100,00 8,38PC005 ALCON109
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              838,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              838,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

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

293,3035,00 8,38PC005 ALCON117

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              293,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              293,30

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

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

6.285,00750,00 8,38PC005 ALCON177

AZEITE DE OLIVA 500 ML

descrição:
- virgem, aspecto líquido límpidoa 25ºc, cor amarela clara ao
verde, odor e sabor característicos. embalagem de vidro de
500ml. registro no órgão competente.

659,5644,00 14,99UN016
PORTO
GALO128

BISCOITO DOCE, SEM RECHEIO SABOR COCO,
EMBALAGEM COM 400 GR.

descrição:
- tipo rosquinha: embalagem primária de 400g de polietileno
transparentes, impermeáveis e lacradas. embalagem
secundária em caixas de papelão. o biscoito deverá estar
em perfeito estado de conservação, inteiro, macio, coloração
adequada.  ingredientes: farinha de trigo fortificada com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal,
estabilizante lecitina de soja.

724,00100,00 7,24KG024 SARLONI178

BOMBOM BOLA COM RECHEIO A BASE DE CASTANHA DE
CAJU,

descrição:
- envolvido por uma camada biscoito waffer e coberto com
uma camada de chocolate ao leite. ingredientes: açúcar, óleo
de soja e/ou algodão e/ou palma hidrogenado, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, castanha de caju,
soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó, leite
em pó integral, massa de cacau, flocos de arroz, gordura
vegetal, amido de milho, farinha de soja, sal, gema de ovo
desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliricinoleato
de poliglicerol, aromatizantes e fermento químico bicarbonato
de sódio. contém glúten.
embalagem com 50 unidades de 20g.
peso líquido: 1kg.

849,6040,00 21,24PC027 GAROTO129

FEIJAO CARIOQUINHA

descrição:
- feijão carioquinha tipo 1, safra nova, constituído de grãos
inteiros e sadios, com umidade permitida em lei, isento de
material terroso, sujidades, insetos, embalado em saco
plástico transparente de 1kg, com data de validade e
classificação de acordo com o órgão competente.

1.196,00400,00 2,99KG044 NORTE183
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FERMENTADO ACETICO DE FRUTA

descrição:
- (vinagre de fruta) frasco 750 ml

152,0050,00 3,04FR046 TOSCANO185

FILE DE TILAPIA
congelado, em filé, sem peles e espinha, limpo, com cor,
cheiro e sabor característicos, sem manchas esverdeadas,
parasitas, lesões ou traumatismo, pesando aproximadamente
70 gramas cada unidade, acondicionados em sacos
transparentes, atóxicos, devendo apresentar na embalagem
(contendo 1 kg) a identificação do fornecedor e telefone,
nome do produto, peso, prazo de validade, informações
nutricionais e selo de inspeção sanitária municipal, estadual
ou federal. deverá ser congelado e armazenado em
temperatura igual ou inferior a -18°c (dezoito graus
centígrados negativos), e transportado em condiçõesque
preservem as características do alimento congelado, como
também a qualidade do mesmo quanto as características
fisioquímicas, microbiológicas e microscópicas. os pescados
não deverão ser provenientes de águas contaminadas ou
contaminadas ou poluídas e nem recolhido já morto.

13.837,00548,00 25,25KG049
COSTA
AZUL

218

GELATINA

descrição:
- gelatina em pó, sabores variados, caixa com peso
aproximado de 30 gramas.

375,00500,00 0,75UN051 AMALIA174

GRAO DE BICO, EMBALAGEM COM 500 GR

descrição:
- limpo, sem umidade, embalagem plástica de 500g a 1kg

109,0010,00 10,90KG053 LESTE133

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE
01 KG
..
descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 01 kg, com registro no
ministério da agricultura.

341,0022,00 15,50KG062 PONTUAL136

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE
01 KG

descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 01 kg, com registro no
ministério da agricultura.

1.054,0068,00 15,50KG063 PONTUAL238

MOELA DE FRANGO, CONGELADA

descrição:
- moela de frango, limpa, congelada (temperatura na entrega
entre -12ºc e -18°c), com carimbo de serviço de inspeção do
órgão competente, data de processamento e validade,
embalagem plástica de 01 kg, atóxica, íntegras, com
coloração e odor característicos, sem formação de suco
exsudado.

476,0080,00 5,95KG083 PIF PAF193

MUSCULO TRASEIRO EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE
30 GRAMAS, CONGELADO

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
de serviço de inspeção do órgão competente, data de
processamento e validade, embalagem plástica de 01 kg,
atóxica, íntegras, com coloração e cheiros característicos,
sem formação de suco exsudado.

2.854,25233,00 12,25KG086 FRIESUL246

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo

3.208,59231,00 13,89KG091 FRIESUL248
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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.

SALSICHA TIPO HOT-DOG RESFRIADA

descrição:
- salsicha; origem: bovina; tipo: hot dog; tempero/recheio:
tradicional; conservacao: a vacuo congelada; ropriedades
organolepticas: cor, cheiro e sabor proprio; higienico anitaria:
isentos de sujidades, parasitas e larvas; legislacao:
conforme resolucaordc n 259, de 20/09/2001; verificacao:
produto sujeito a verificacao no ato entrega;

720,00120,00 6,00KG110 PIF PAF159

SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - 500ML

descrição:
- suco; tipo: fruta; sabor: cajú; formulacao: concentrado;
fornecimento: 500 ml

550,00200,00 2,75UN112 DAFRUTA145

TEMPERO ALHO NATURAL E SAL TIPO CASEIRO

descrição:
- , embalagem de 500 gramas, com data de processamento e
validade, concentração de sal não pode ultrapassar 50%.

1.618,20180,00 8,99KG120 NUTRIFRUT170

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              35.009,20

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              35.009,20

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

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

83,8010,00 8,38PC005 ALCON105

PROCURADORIA GERAL:              83,80

PROCURADORIA GERAL:              83,80

VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME:                        408.427,77
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