
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000079/2021

LL Distribuidora de Alimentos LTDA

CNPJ:  28.071.296/0001-50

RUA FRANCISCO ALVES, 26 - CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES - CEP: 29146440

ANEXO - TERMO Nº 000079/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002960

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

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.

17.692,50750,00 23,59KG033 CARDEX212

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.

2.096,00200,00 10,48KG042 RIVELLI188

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..

5.656,00202,00 28,00KG090 CARDEX119

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.

17.024,00608,00 28,00KG091 CARDEX221

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..

2.248,4077,00 29,20KG095 CARDEX120

PALETA BOVINA EM ISCAS, CONGELADA, EM
EMBALAGEM DE 01 KG 6.745,20231,00 29,20KG096 CARDEX223

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
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.

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
competente, data de processamento e validade, embalagem
plástica de 01kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

9.300,00600,00 15,50KG097 CARDEX121

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..

8.714,30590,00 14,77KG098 PIF PAF092

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.

26.142,901770,00 14,77KG099 PIF PAF225

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              95.619,30

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              95.619,30

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

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.

130.924,505550,00 23,59KG033 CARDEX211

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.

38.776,003700,00 10,48KG042 RIVELLI015

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,

49.000,001750,00 28,00KG090 CARDEX042

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
sem formação de suco exsudado..

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.

147.000,005250,00 28,00KG091 CARDEX220

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..

43.800,001500,00 29,20KG095 CARDEX045

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.

131.400,004500,00 29,20KG096 CARDEX222

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
competente, data de processamento e validade, embalagem
plástica de 01kg, atóxica, com coloração e cheiro
característico, sem formação de suco exsudado.

69.750,004500,00 15,50KG097 CARDEX046

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..

51.695,003500,00 14,77KG098 PIF PAF047

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.

155.085,0010500,00 14,77KG099 PIF PAF224

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              817.430,50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              817.430,50

LL Distribuidora de Alimentos LTDA:                        913.049,80

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
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