PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS
ANEXO - TERMO Nº 000067/2020 - SEQUÊNCIA N°000002652
Origem
Contrato

Termo Nº 000067/2020

Empresa

E. BATISTA DE MELO

CNPJ

003769/2019

CNPJ: 23.351.550/0001-50

Endereço
Secretaria
Local
Item

Processo

Pregão Presencial Nº 000014/2020

Rodovia CORONEL LEONCIO VIEIRA DE REZENDE, s/n - DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - Iúna ES - CEP: 29390000
00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Lote

Especificação

Marca

UN

Quant

Unitário

Valor Total

ENGENHO

PC

3000,00

13,99

41.970,00

ENGENHO

PC

9000,00

13,99

125.910,00

FLORESTA

PC

300,00

4,99

1.497,00

TRIANGULO

UN

200,00

1,93

386,00

ARROZ AGULHINHA TIPO I - PACOTE COM 05 KG
009

013

123

014

002

017

descrição:
- sub grupo polido, classe longo fino, pacote c/ 05 kg,
transparente e atóxico. produto deve apresentar validade de
1 ano.
ARROZ AGULHINHA TIPO I - PACOTE COM 05 KG
descrição:
- sub grupo polido, classe longo fino, pacote c/ 05 kg,
transparente e atóxico. produto deve apresentar validade de
1 ano..
BALA MACIA SABORES SORTIDOS - 700 GRAMAS
descrição:
- produto preparado a base de açúcares
fundidos e adicionado de substancias que caracterizam o
produto, como suco de frutas, óleos essenciais e
adicionados de outras substâncias permitidas;
- a principal característica do produto é o de apresentar-se
macio, submetido a amassamento mecânico até obtenção da
consistência desejada.
- acondicionado em embalagem plástica de 700 gramas;
- diversos sabores numa única embalagem.
CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200 GR
descrição:
- creme de leite; acondicionamento: embalagem original;
validade: minimo de 5 meses a partir da data de entrega;
legislacao: conforme portaria ministerio da agricultura
nº 146, de 07/03/1996; unidade de fornecimento: caixa 200
gramas
GELATINA

027

041

003

052

descrição:
- gelatina em pó, sabores variados, caixa com peso
aproximado de 30 gramas.
LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM COM NO MINIMO 395
GR

OETKER

UN

525,00

0,95

498,75

018

060

descrição:
- leite condensado; tipo;tradicional; pronto para consumo;
validade minima de 1 ano; unidade de fornecimento;
embalagem de no mínimo 395 gramas
MASSA COM OVOS TIPO PADRE NOSSO

GLORIA

UN

157,00

3,99

626,43

062

076

SARLONE

KG

575,00

3,19

1.834,25

048

077

SARLONE

KG

3156,00

3,19

10.067,64

descrição:
- embalagem plástica de 500 gramas.
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM
PLASTICA DE 500 GRAMAS
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descrição:
- , embalagem plástica de 500 gramas, atóxica, com registro
no órgão competente.
MILHO VERDE - EMBALAGEM COM 200 GRAMAS

022

082

077

106

descrição:
- milho verde em conserva; conservacao: imersa em liquido;
qualidade: de primeira qualidade; caracteristicas fisicas:
tamanho e coloracao uniformes; danificacao: sem danos
fisicos oriundos do manuseio e transporte; legislacao:
conforme resolucao rdc 272, de 22/09/2005, da anvisa e
suas alteracoes posteriores; verificacao: produto sujeito a
verificacao no ato da entrega; unidade de fornecimento:
embalagem de 200 gramas
REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABORES DIVERSOS
descrição:
- refrigerante embalagem tipo pet 2 litros, sabores diversos.
o sabor será informado na autorização de fornecimento.

PREDILETA

UN

337,00

2,39

805,43

FRIISH

UN

575,00

2,99

1.719,25

EM ANEXO
AS
MARCAS
DE CADA
ITEM

KIT

462,00

173,00

79.926,00

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.
087

123

- 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:
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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..
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.

132

124

- 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.

EM ANEXO
AS
MARCAS
DE CADA
ITEM

KIT

1538,00

- 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.
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173,00

266.074,00
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- 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,
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.
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:

531.314,75

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:
E BATISTA DE MELO:

531.314,75
531.314,75
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