
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000077/2021

BIG ATACAREJO EIRELI

CNPJ:  21.192.814/0001-45

RUA JOAQUIM MACHADO DE FARIA, 55 - CENTRO - Guaçuí - ES - CEP: 29560000

ANEXO - TERMO Nº 000077/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002958

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000037/2021 001586/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

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.

589,8547,00 12,55UN004 LINEA105

AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG

descrição:
- pó branco com odor e sabor característico, livre de pontos
e/ou partículas estranhas. deve conter a identificação do
produto, prazo de validade e fabricação.

399,0070,00 5,70KG013 AMAFIL077

BATATA PALHA

descrição:
- acondicionado em embalagem original de 500g

575,2836,00 15,98KG023 SALPICS101

BISCOITO DE POLVILHO ESCALDADO 200GR

descrição:
- biscoito de polvilho escaldado, pacote com 200 gramas,
deverá conter data de fabricação e válidade na embalagem e
registro no órgão competente.

500,00100,00 5,00PC024 ELITE153

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.

1.445,0050,00 28,90PC028 GAROTO180

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

4.624,00160,00 28,90PC028 GAROTO081
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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.

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.

1.988,35665,00 2,99KG030 DORICO109

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

460,00200,00 2,30UN043
PIRACANJU

BA
096

FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- enriquecida com ácido fólico e ferro, branca, sem fermento,
embalagem plástica transparente de 1kg, atóxica, com
registro no órgão competente.

1.947,00590,00 3,30KG047
ROSA

BRANCA
084

FERMENTO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GR

descrição:
- fermento em pó químico, embalagem de 100 gramas

855,70398,00 2,15UN051 ROYAL085

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.

1.994,33667,00 2,99KG054 DORICO086

GELATINA

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

498,75525,00 0,95UN055 NEILAR072

GRAO DE BICO, EMBALAGEM COM 500 GR

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

2.205,00210,00 10,50KG057 JUPARANA115

LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM COM NO MINIMO 395
GR

descrição:
- leite condensado; tipo;tradicional; pronto para consumo;
validade minima de 1 ano; unidade de fornecimento;
embalagem de no mínimo 395 gramas

651,55157,00 4,15UN063
PIRACANJU

BA
087

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

descrição:

1.380,0060,00 23,00LT067 APTAMIL 1182
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- 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.

MAIONESE, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS

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

193,5030,00 6,45KG074 LIZA073

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.

14.553,001470,00 9,90KG079 CLAYBOMM090

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

1.254,00380,00 3,30PC086 PACHA098

MILHO VERDE - EMBALAGEM COM 200 GRAMAS

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

700,96337,00 2,08UN087
STELLA
DORO

091

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.

1.875,00150,00 12,50KG088 OI FRANGO118

PIRULITO SABORES DIVERSOS - EMBALAGEM COM 400
GR

descrição:
- pirulitos diversos (sem chicletes) - pacotes de 50 unidades,
400g

1.020,00200,00 5,10PC103 BLINQ074

POLPA DE TOMATE, EMBALAGEM TETRA PACK COM 520
GR

descrição:

4.200,002000,00 2,10UN107 OLE093
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- 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.

POLVILHO AZEDO

descrição:
- polvilho azedo, fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas. produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. pacote de polietileno atóxico,
resistente, contendo peso líquido de 500g.

154,5030,00 5,15KG108 MATUTO143

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%.

1.290,0050,00 25,80KG109 WS138

RAPADURA

descrição:
- rapadura de cana-de-açúcar, com registro no serviço de
inspeção municipal, embalagem plástica individual, com data
de fabricação e validade.

1.293,60132,00 9,80KG110 CANINHA177

SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - 500ML

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

566,80260,00 2,18UN117
PINDORAM

A
145

SUCO DE GOIABA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

79,0020,00 3,95UN119
BELA
ISCHIA

147

SUCO DE LARANJA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

59,2515,00 3,95UN121
BELA
ISCHIA

149

SUCO DE MANGA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

59,2515,00 3,95UN122
BELA
ISCHIA

150

SUCO DE PESSEGO - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

39,5010,00 3,95UN123
BELA
ISCHIA

151

SUCO DE UVA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

123,0030,00 4,10UN124 BELA
ISCHIA

187

SUCO DE UVA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

61,5015,00 4,10UN124
BELA
ISCHIA

152

MANTEIGA TIPO EXTRA, POTE COM 200 GRAMAS

descrição:
- pote com 200 gramas, vedação interna, rótulo contendo
data de fabricção e data de validade..

31.341,00930,00 33,70KG129 MAIS VIDA089

MANTEIGA TIPO EXTRA, POTE COM 200 GRAMAS

descrição:
- pote com 200 gramas, vedação interna, rótulo contendo
data de fabricção e data de validade.

94.023,002790,00 33,70KG130 MAIS VIDA226
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              173.000,67

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              173.000,67

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG

descrição:
- pó branco com odor e sabor característico, livre de pontos
e/ou partículas estranhas. deve conter a identificação do
produto, prazo de validade e fabricação.

399,0070,00 5,70KG013 AMAFIL004

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.

3.588,001200,00 2,99KG030 DORICO012

COLORAU
produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de
mandioca com urucu em pó ou extrato oleoso de urucu
adicionado ou não de óleos comestíveis. deve-se apresentar
como pó fino, cor alaranjada, cheiro e sabor próprios. o
colorífico deverá ser preparado com matéria prima de boa
qualidade. não poderá conter substancias estranhas à sua
composição normal. deverá estar acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico, transparente. declarar
marca, nome e endereço do empacotador, prazo de
validade, as características nutricionais, ingredientes do
produto, número de registro do produto no órgão competente
e procedência. prazo mínimo de validade de 6 meses após a
entrega do produto.

318,2436,00 8,84KG040 PACHA062

CREME VEGETAL
composição: óleos vegetais líquidos e preferencialmente
interesterificados, leite ou seus constituintes ou derivados,
sal, água e outros componentes que o caracterizam.
obrigatória: o produto deverá ser isento de gordura trans, e
no máximo 102 mg de sódio na porção de 10 gramas.
embalagem: potes de polipropileno ou polietileno de alta
densidade com lacre interno. 500g. validade: deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

7.326,00740,00 9,90KG044 CLAYBOMM064

FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- enriquecida com ácido fólico e ferro, branca, sem fermento,
embalagem plástica transparente de 1kg, atóxica, com
registro no órgão competente.

1.650,00500,00 3,30KG047
ROSA

BRANCA
017

FERMENTO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GR

descrição:
- fermento em pó químico, embalagem de 100 gramas

1.032,00480,00 2,15UN051 ROYAL021

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.

3.588,001200,00 2,99KG054 DORICO023
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GRAO DE BICO, EMBALAGEM COM 500 GR

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

2.100,00200,00 10,50KG057 JUPARANA025

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.

4.600,00200,00 23,00LT067 APTAMIL 1029

LEITE SEM LACTOSE, EMBALAGEM DE 1 LITRO

descrição:
- leite de vaca, sem lactose conforme legislação, sem
adulterações, líquido, cor branca, odor e sabor
característicos, acondicionado em embalagem longa vida
uht/uat (ultra alta temperatura) em caixa cartonada de 1 litro,
validade de até 4 meses. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro de inspeção no
órgão competente.

3.000,00600,00 5,00L068
PIRACANJU

BA
030

MAIONESE, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS

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

1.290,00200,00 6,45KG074 LIZA033

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

1.320,00400,00 3,30PC086 PACHA040

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.

9.250,00740,00 12,50KG088 OI FRANGO041

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.

7.350,003500,00 2,10UN107 OLE053
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POLVILHO AZEDO

descrição:
- polvilho azedo, fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas. produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. pacote de polietileno atóxico,
resistente, contendo peso líquido de 500g.

154,5030,00 5,15KG108 MATUTO054

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%.

5.160,00200,00 25,80KG109 WS055

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              52.125,74

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              52.125,74

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

MANTEIGA TIPO EXTRA, POTE COM 200 GRAMAS

descrição:
- pote com 200 gramas, vedação interna, rótulo contendo
data de fabricção e data de validade..

4.212,50125,00 33,70KG129 MAIS VIDA189

MANTEIGA TIPO EXTRA, POTE COM 200 GRAMAS

descrição:
- pote com 200 gramas, vedação interna, rótulo contendo
data de fabricção e data de validade.

12.637,50375,00 33,70KG130 MAIS VIDA227

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              16.850,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              16.850,00

BIG ATACAREJO EIRELI:                        241.976,41
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