
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000066/2020

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL

CNPJ:  01.027.474/0001-90

RUA Gilda Bonadiman, 160 - SÃO FRANCISCO - CARIACICA - ES - CEP: 29145430

ANEXO - TERMO Nº 000066/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002651

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000014/2020 003769/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

CARNE BOVINA MOIDA DE 1A, CONGELADA, EMBALAGEM
DE 01 KG

descrição:
- (temperatura mínima de entrega de -12°c) com carimbo de
serviço de inspeção do órgão competente, data de
processamento e validade, embalagem de 01 kg, na
embalagem deve-se especificar o corte de carne utilizado
para moer.

29.162,202098,00 13,90KG031 FORTE BOI013

CARNE BOVINA MOIDA DE 1A, CONGELADA, EMBALAGEM
DE 01 KG

descrição:
- (temperatura mínima de entrega de -12°c) com carimbo de
serviço de inspeção do órgão competente, data de
processamento e validade, embalagem de 01 kg, na
embalagem deve-se especificar o corte de carne utilizado
para moer..

87.486,606294,00 13,90KG032 FORTE BOI124

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
descrição: o produto deverá ser obtido a partir de aves
sadias, submetidas e aprovadas pela inspeção sanitária,
desde a criação até o abate, deverão ser embalados em
sacos de polietileno e imediatamente congelados no túnel
contínuo; características sensoriais: aspecto: próprio; cor:
própria, sem manchas pardacentas e esverdeadas; odor:
próprio; sabor: próprio. não serão aceitas embalagens
defeituosas que exponham o produto à contaminação e/ou
deterioração; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de
acordo com as resoluções.

13.000,002000,00 6,50KG040 KI FRANGO122

FARINHA DE MANDIOCA

descrição:
- farinha de mandioca torrada, seca, fina, tipo 1, branca,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor e
sabor próprios, acondicionada em embalagem de polietileno,
transparente, atóxico, contendo 1kg, data de fabricação e
validade.

4.843,801794,00 2,70KG043 MANÁ041

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.

6.950,001390,00 5,00KG045 MARCELI042

FEIJAO PRETO

descrição:
- feijão preto tipo 1, safra nova, constituído de grãos inteiros
e sadios, com umidade permitida em lei, isento de material

32.597,407260,00 4,49KG046 MARCELI043

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
terroso, sujidades, insetos, embalado em saco plástico
transparente de 1kg, com data de validade e classificação
de acordo com o órgão competente.

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.

15.892,00548,00 29,00KG050 LEARDINE103

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.

48.610,802572,00 18,90KG062 ROMANO047

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..

145.870,207718,00 18,90KG063 ROMANO125

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.

30.646,401952,00 15,70KG085 FORTE BOI050

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..

91.970,605858,00 15,70KG086 FORTE BOI129

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.

127.421,606308,00 20,20KG090 FRILARA051

PALETA SUINA EM CUBOS, CONGELADA, EMBALAGEM DE
01KG

descrição:
- (temperatura de entrega entre -12°c e -18°c), com carimbo
de serviço de inspeção do órgão de fiscalização

61.149,005100,00 11,99KG092 DAMI052
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competente, data de processamento e validade, embalagem
plástica de 01kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

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.

37.955,204090,00 9,28KG093 RIVELI023

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..

113.865,6012270,00 9,28KG094 RIVELI131

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA

descrição:
- polpa de fruta 100% natural sem adição de água, sem
adição de açúcar, diluição de 1 para 5, congelada,
embalagem de 1kg, com registro de inspeção no mapa. a
embalagem deverá ser atóxica, resistente e conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto.

692,0080,00 8,65KG099
SABORES
DO CAMPO

073

POLPA DE FRUTA SABOR MANGA

descrição:
- polpa de fruta 100% natural sem adição de água, sem
adição de açúcar, diluição de 1 para 5, congelada,
embalagem de 1kg, com registro de inspeção no mapa. a
embalagem deverá ser atóxica, resistente e conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto.

692,0080,00 8,65KG100
SABORES
DO CAMPO

074

POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA

descrição:
- polpa de fruta 100% natural sem adição de água, sem
adição de açúcar, diluição de 1 para 5, congelada,
embalagem de 1kg, com registro de inspeção no mapa. a
embalagem deverá ser atóxica, resistente e conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto.

692,0080,00 8,65KG101
SABORES
DO CAMPO

075

SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA - 500ML

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

871,00260,00 3,35UN113 DA FRUTA079

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%.

30.387,962988,00 10,17KG120 TONETE034

TRIGUILHO (FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE)
descrição:
composta de grãos de trigo selecionados e moídos de ótima
qualidade, cor, sabor e aroma característicos do produto,
embalagem plástica com 500g, livre de parasitas, odores
estranhos, substâncias nocivas, validade mínima de 6 meses
a contar da entrega.

800,00200,00 4,00KG122 LESTE072
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SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              881.556,36

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              881.556,36

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL:                        881.556,36
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