
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000070/2020

J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART

CNPJ:  10.724.350/0001-54

AVENIDA ROLINHA, 14 - SÃO CONRADO - CARIACICA - ES - CEP: 29141197

ANEXO - TERMO Nº 000070/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002655

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

AMENDOIM CRU, EMBALAGEM DE 500G

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

3.633,84412,00 8,820KG011 COLIBRI007

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.

1.325,0050,00 26,500PC027 SERENATA113

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.

530,0020,00 26,500PC027 SERENATA121

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

3.710,00140,00 26,500PC027 SERENATA012
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de sódio. contém glúten.
embalagem com 50 unidades de 20g.
peso líquido: 1kg.

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.

2.938,80120,00 24,490LT064
NESTOGEN

O 1
063

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.

1.469,4060,00 24,490LT064 NESTOGEN
O 1

115

MARGARINA VEGETAL POTE COM 500 GR

descrição:
- com sal, embalagem c/ 500 gramas, cremosa, cor clara,
com 80% de lipídeos. deve apresentar vedação interna e
registro no órgão competente.

10.657,501470,00 7,250KG075 CREMOSI021

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              24.264,54

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              24.264,54

JCP DA SILVA - COMERCIAL DESKART:                        24.264,54
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