
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000069/2020

H.B. DA SILVA COM. DE GENEROS ALIM. E SERV. EIRELI

CNPJ:  15.112.495/0001-18

Avenida PRIMAVERA, 05 - MARCÍLIO DE NORONHA - VIANA - ES - CEP: 29135365

ANEXO - TERMO Nº 000069/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002654

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

ACHOCOLATADO DIET 200 GRAMAS

descrição:
- achocolatado em pó solúvel diet, embalagem aproximada de
200g, composto por maltodextrina, no mínimo 40% de cacau,
minerais, ferro, zinco, selênio e vitaminas. produto natural,
sem glúten e sem adição de açúcar. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, nº de registro de inspeção
do órgão competente.

714,4047,00 15,20UN003 APTI036

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.

5.850,00900,00 6,50KG024 LIANE037

CANJIQUINHA

descrição:
- canjiquinha de cor amarela, fina, com aspécto, cor, cheiro e
sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação,
ranço, fungos, isento, de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com
1kg, com data de fabricação e validade, com registro  do
órgão competente.

3.133,201865,00 1,68KG029 PEREIRA040

FUBA

descrição:
- fubá enriquecido com ácido fólico e ferro, de acordo com
rdc nº 263 de 22/09//05, da anvisa, de cor amarela, com
aspécto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de
umidade, fermentação, ranço, fungos, isentos, de sujidades,
parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico com 1kg, com data de fabricação e
validade.

3.715,331867,00 1,99KG051 PEREIRA017

GRAO DE BICO, EMBALAGEM COM 500 GR

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

1.827,00210,00 8,70KG054 PEREIRA046

MAIONESE, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS

descrição:
- emulsão cremosa, obtida com ovo e óleo vegetal, sem
corantes, de consistência cremosa, amarelo claro, com

2.898,50935,00 3,10KG070 SOUS004
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cheiro e sabor próprio, apresentar vedação interna e
registro no órgão competente, na data de entrega o produto
deve apresentar validade minima de 6 meses.

MILHO BRANCO PARA CANJICAO, TIPO I, EMBALAGEM
PLASTICA DE 500 GR.

descrição:
- atóxica, com data de fabricação e validade e registro no
órgão competente.

936,00300,00 3,12KG080 PEREIRA028

MILHO DE PIPOCA - EMBALAGEM 500 GRAMAS

descrição:
- milho para pipoca; classe: amarelo; tipo: tipo 1;
acondicionamento: embalagem plastica original; validade: 4
meses a partir da data de entrega; legislacao: conforme
resolucao rdc n 263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote 500 gramas

642,20380,00 1,69PC081 PEREIRA029

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.

12.069,606420,00 1,88UN102 OLÉ024

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (PTS)

descrição:
- embalagem de 500g a 1kg, obtida por processamento
tecnológica adequado, a partir de farinha de soja
desengordurada, proteína isolada de soja e proteína
concentrada de soja. deve apresentar umidade máxima de
8% e proteína em base seca mínima de 50%.

3.200,00200,00 16,00KG104 SINHA071

SARDINHA, LATA DE 250 GR

descrição:
- sardinhas ao próprio suco com óleo comestível, sem
conservantes, preparadas com sardinhas frescas, limpas e
evisceradas registro no ministério da agricultura, latas de
250g (peso bruto) ou 165g (peso líquido)

12.495,001190,00 10,50KG111
GOMES DA

COSTA
053

SUCO DE LARANJA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

63,9015,00 4,26UN116 DAFRUTA082

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              47.545,13

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              47.545,13

HB DA SILVA COM DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI:                        47.545,13
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