
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor BERTOLDO ANTÔNIO VIEIRA

CPF 905.779.577-91

Endereço ZONA RURAL SANTA CLARA DO CAPARAO, S/N - Zona Rural - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato ( 0) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ALFACE LISA com folhas brilhantes, firmes e sem áreas
escuras, frescas, com coloração e tamanho uniforme,
sem sujidade e outros defeitos que possam alterar sua
aparencia

8.412,001.402 6,0000KG002152700005

BROCOLIS
descrição:
- brócolis fresco, folhas e talos verde escuro, firmes, sem
manchas, sem insetos, sem sujidades e outros defeitos
que possam alterar sua aparência.

5.393,16844 6,3900KG001099500011

CEBOLINHA VERDE MOLHO COM 200GRS
descrição:
- cebolinha in natura, fresca, de 1ª qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme
e intacta, isenta de queimaduras, sujidades, parasitas e
larvas. cada molho com no mínimo 200g

1.659,84988 1,6800MLH003182800015

CENOURA fresca, graúda, grau normal de evolução no
tamanho, uniforme, sem ferimentos e defeitos.

5.410,991.391 3,8900KG001901700016

COENTRO - MOLHO COM 200GRS
descrição:
- coentro in natura, fresco, de 1ª qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme
e intacta, isenta de queimaduras, sujidades, parasitas e
larvas. cada molho com no mínimo 200g.

478,08288 1,6600MLH003182900018

REPOLHO branco, fresco, cabeça graúda, sem partes
moles, não amarelado ou murcho, folhas intactas

5.608,801.476 3,8000KG001274000038

TOMATE tipo salada, tamanho médio a grande, de
primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com
coloração uniforme e brilho.

9.199,261.341 6,8600KG000089100040

VAGEM TIPO MANTEIGA
descrição:
- com coloração verde,
- frescas,
- macias,
- sem ferimentos e manchas.

3.296,00515 6,4000KG002856500041

Total do Lote:  39.458,13

Total Geral do Fornecedor:  39.458,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

CPF 994.418.107-20

Endereço CÓRREGO TRINDADE, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABOBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras

597,40206 2,9000KG000207700003

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho

5.229,001.743 3,0000KG000729200007

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho.

1.709,70417 4,1000KG001099000006

BETERRABA de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem
folhas, cor vermelho intenso, tamanho médio, sem
defeitos

1.566,60373 4,2000KG000086400010

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos

740,45251 2,9500KG001099100017

FEIJAO CARIOQUINHA 1KG
descrição:
- feijão carioquinha, safra nova, constituído de grãos
inteiros e sadios, isento de material terroso, sujidades,
insetos, fungos, embalado em saco plástico transparente
de 1kg, com data de validade.

1.900,70229 8,3000KG003235100021

FEIJAO PRETO 1KG
descrição:
- feijão preto, safra nova, constituído de grãos inteiros e
sadios, isento de material terroso, sujidades, insetos,
fungos embalado em saco plástico transparente de 1kg,
com data de validade.

2.723,20320 8,5100KG003235200022

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

628,32204 3,0800KG002153100026

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra

882,18234 3,7700KG000157100027

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas.

2.451,96556 4,4100KG002338800029

Total do Lote:  18.429,51

Total Geral do Fornecedor:  18.429,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor JUVENIL FERREIRA DA COSTA

CPF 043.645.857-85

Endereço CÓRREGO TRINDADE, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABACATE
descrição:
- abacate verde, de primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, maduros

786,50121 6,5000KG002265500001

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho

5.238,001.746 3,0000KG000729200007

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho.

3.423,50835 4,1000KG001099000006

FEIJAO CARIOQUINHA 1KG
descrição:
- feijão carioquinha, safra nova, constituído de grãos
inteiros e sadios, isento de material terroso, sujidades,
insetos, fungos, embalado em saco plástico transparente
de 1kg, com data de validade.

1.967,10237 8,3000KG003235100021

FEIJAO PRETO 1KG
descrição:
- feijão preto, safra nova, constituído de grãos inteiros e
sadios, isento de material terroso, sujidades, insetos,
fungos embalado em saco plástico transparente de 1kg,
com data de validade.

6.935,65815 8,5100KG003235200022

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

1.253,56407 3,0800KG002153100026

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra

1.809,60480 3,7700KG000157100027

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas.

3.620,61821 4,4100KG002338800029

Total do Lote:  25.034,52

Total Geral do Fornecedor:  25.034,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor MARCELO PEREIRA DA SILVA

CPF 106.989.507-55

Endereço CÓRREGO TRINDADE, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABACATE
descrição:
- abacate verde, de primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, maduros

786,50121 6,5000KG002265500001

ABOBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras

1.766,10609 2,9000KG000207700003

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho

5.241,001.747 3,0000KG000729200007

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho.

3.427,60836 4,1000KG001099000006

BATATA DOCE de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca
inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra.

2.250,00500 4,5000KG001973600008

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos

1.575,30534 2,9500KG001099100017

INHAME DEDO de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra.

6.966,601.366 5,1000KG000200100025

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

1.253,56407 3,0800KG002153100026

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra

1.805,83479 3,7700KG000157100027

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas.

3.735,27847 4,4100KG002338800029

Total do Lote:  28.807,76

Total Geral do Fornecedor:  28.807,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor ROMERO VIANA DA SILVA

CPF 034.836.707-42

Endereço CÓRREGO TRINDADE, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABACATE
descrição:
- abacate verde, de primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, maduros

786,50121 6,5000KG002265500001

ABOBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras

1.484,80512 2,9000KG000207700003

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho

5.235,001.745 3,0000KG000729200007

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho.

3.439,90839 4,1000KG001099000006

FEIJAO CARIOQUINHA 1KG
descrição:
- feijão carioquinha, safra nova, constituído de grãos
inteiros e sadios, isento de material terroso, sujidades,
insetos, fungos, embalado em saco plástico transparente
de 1kg, com data de validade.

1.850,90223 8,3000KG003235100021

FEIJAO PRETO 1KG
descrição:
- feijão preto, safra nova, constituído de grãos inteiros e
sadios, isento de material terroso, sujidades, insetos,
fungos embalado em saco plástico transparente de 1kg,
com data de validade.

7.386,68868 8,5100KG003235200022

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra

1.805,83479 3,7700KG000157100027

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas.

3.611,79819 4,4100KG002338800029

MILHO VERDE IN NATURA
descrição:
- milho verde in natura, apresentação espiga de 1ª
qualidade, tamanho médio a grande, grãos íntegros, grau
de maturação verde, sem presença de fungos. as
espigas deverão estar descascadas, sem presença do
cabelo próprio do milho, embalado em saco plástico
transparente, atóxico.

2.234,40240 9,3100KG003183000030

Total do Lote:  27.835,80

Total Geral do Fornecedor:  27.835,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor ZENILDA MARIA SALVADOR MIRANDA

CPF 557.581.857-87

Endereço CÓRREGO PERDIÇÃO, S/N - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato (28) 3545-3283

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

POLPA DE FRUTAS
descrição:
- polpa de frutas sabores diversos, embalagem de 1kg,
diluição de 1/5, com data de processamento e validade, e
registro de inspeção do órgão competente.

26.746,881.306 20,4800KG003070100035

Total do Lote:  26.746,88

Total Geral do Fornecedor:  26.746,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor EDER SALVADOR MIRANDA

CPF 139.596.527-71

Endereço CÓRREGO PERDIÇÃO, S/N - ZONA RURAL - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

POLPA DE FRUTAS
descrição:
- polpa de frutas sabores diversos, embalagem de 1kg,
diluição de 1/5, com data de processamento e validade, e
registro de inspeção do órgão competente.

26.767,361.307 20,4800KG003070100035

Total do Lote:  26.767,36

Total Geral do Fornecedor:  26.767,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor EVANDERSON DE MOURA

CPF 132.753.337-55

Endereço CÓRREGO FLORESTA, S/N - Zona Rural - Ibatiba - ES - CEP: 29395000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

BATATA INGLESA de primeira, tamanho médio, uniformes,
frescas e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos,
livre de terra, sem manchas e brotos

31.005,007.950 3,9000KG000086200009

PIMENTAO VERDE , frescos, coloração brilhante, sem
ferimentos e manchas, aspecto firme e sem sujidades e
insetos.

4.115,98583 7,0600KG001061400033

Total do Lote:  35.120,98

Total Geral do Fornecedor:  35.120,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor LEONARDO ROSA DE LIMA

CPF 079.055.147-06

Endereço CÓRREGO FLORESTA, S/N - Zona Rural - Ibatiba - ES - CEP: 29395000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

BATATA BAROA 3.846,15385 9,9900KG001273800042

MELANCIA
descrição:
- melancia fresca, peso de aproximadamente 8kg. casca
lisae brilhante, coloração e tamanho uniforme, polpa
vermelha.

25.380,088.404 3,0200KG002338700028

PEPINO fresco, tamanho médio, sem defeitos, sem
ferimentos e manchas

2.679,60840 3,1900KG000612500032

Total do Lote:  31.905,83

Total Geral do Fornecedor:  31.905,83

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor ROMÁRIO JOSÉ SILVEIRA

CPF 884.484.607-15

Endereço CÓRREGO TRINDADE, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABACATE
descrição:
- abacate verde, de primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, maduros

786,50121 6,5000KG002265500001

ABOBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras

1.490,60514 2,9000KG000207700003

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho

5.241,001.747 3,0000KG000729200007

CAQUI, FRUTO MADURO, FIRME, COLORACAO
VERMELHA, tamanho médio, sem defeitos e ferimentos 3.865,80379 10,2000KG002583200013

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos

1.182,95401 2,9500KG001099100017

COUVE MANTEIGA - MACO fresca, firme, folhas intáctas,
sem defeitos e manchas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade

5.505,50847 6,5000KG001588800019

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

1.253,56407 3,0800KG002153100026

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra

1.805,83479 3,7700KG000157100027

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas.

2.447,55555 4,4100KG002338800029

MILHO VERDE IN NATURA
descrição:
- milho verde in natura, apresentação espiga de 1ª
qualidade, tamanho médio a grande, grãos íntegros, grau
de maturação verde, sem presença de fungos. as
espigas deverão estar descascadas, sem presença do
cabelo próprio do milho, embalado em saco plástico
transparente, atóxico.

2.234,40240 9,3100KG003183000030

Total do Lote:  25.813,69

Total Geral do Fornecedor:  25.813,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor ROSANE DA PENHA PEREIRA FONTAINHA CORREA DA SILV

CPF 036.604.817-18

Endereço CÓRREGO TRINDADE, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABACATE
descrição:
- abacate verde, de primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, maduros

773,50119 6,5000KG002265500001

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho

5.229,001.743 3,0000KG000729200007

BATATA DOCE de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca
inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra.

11.628,002.584 4,5000KG001973600008

INHAME DEDO de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra.

7.094,101.391 5,1000KG000200100025

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

1.253,56407 3,0800KG002153100026

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra

1.805,83479 3,7700KG000157100027

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas.

2.451,96556 4,4100KG002338800029

MILHO VERDE IN NATURA
descrição:
- milho verde in natura, apresentação espiga de 1ª
qualidade, tamanho médio a grande, grãos íntegros, grau
de maturação verde, sem presença de fungos. as
espigas deverão estar descascadas, sem presença do
cabelo próprio do milho, embalado em saco plástico
transparente, atóxico.

2.234,40240 9,3100KG003183000030

Total do Lote:  32.470,35

Total Geral do Fornecedor:  32.470,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor ROBERTO CARLOS LEMOS

CPF 045.997.547-14

Endereço CÓRREGO TERRA CORRIDA, S/N - Zona Rural - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (28) 3545-4750

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ALFACE LISA com folhas brilhantes, firmes e sem áreas
escuras, frescas, com coloração e tamanho uniforme,
sem sujidade e outros defeitos que possam alterar sua
aparencia

8.412,001.402 6,0000KG002152700005

BATATA DOCE de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca
inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra.

1.935,00430 4,5000KG001973600008

BETERRABA de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem
folhas, cor vermelho intenso, tamanho médio, sem
defeitos

1.570,80374 4,2000KG000086400010

CEBOLA BRANCA ESPECIAL
descrição:
branca especial, de primeira, in natura, tamanho médio,
sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes, apresentando
grau de maturação adequado a manipulação, transporte e
consumo, isenta de sujidades, parasitas e larvas.

6.721,921.728 3,8900KG003183200014

CEBOLINHA VERDE MOLHO COM 200GRS
descrição:
- cebolinha in natura, fresca, de 1ª qualidade, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme
e intacta, isenta de queimaduras, sujidades, parasitas e
larvas. cada molho com no mínimo 200g

1.661,52989 1,6800MLH003182800015

CENOURA fresca, graúda, grau normal de evolução no
tamanho, uniforme, sem ferimentos e defeitos.

5.414,881.392 3,8900KG001901700016

COUVE MANTEIGA - MACO fresca, firme, folhas intáctas,
sem defeitos e manchas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade

5.505,50847 6,5000KG001588800019

INHAME DEDO de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra.

2.264,40444 5,1000KG000200100025

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra

1.131,00300 3,7700KG000157100027

Total do Lote:  34.617,02

Total Geral do Fornecedor:  34.617,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor ADAMARIO CARLOS SILVEIRA

CPF 994.434.577-68

Endereço CÓRREGO TRINDADE, S/N - DISTRITO DE SANTISSIMA TRINDADE - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABACATE
descrição:
- abacate verde, de primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, maduros

786,50121 6,5000KG002265500001

ABOBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras

2.114,10729 2,9000KG000207700003

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho

5.241,001.747 3,0000KG000729200007

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho.

3.423,50835 4,1000KG001099000006

BATATA DOCE de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca
inteira, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra.

8.446,501.877 4,5000KG001973600008

CAQUI, FRUTO MADURO, FIRME, COLORACAO
VERMELHA, tamanho médio, sem defeitos e ferimentos 3.865,80379 10,2000KG002583200013

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos

1.218,35413 2,9500KG001099100017

COUVE MANTEIGA - MACO fresca, firme, folhas intáctas,
sem defeitos e manchas, com coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade

5.505,50847 6,5000KG001588800019

INHAME DEDO de primeira, raízes no grau normal de
evolução no tamanho, uniformes, frescas, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra.

2.040,00400 5,1000KG000200100025

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

1.256,64408 3,0800KG002153100026

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra

1.805,83479 3,7700KG000157100027

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas.

2.451,96556 4,4100KG002338800029

Total do Lote:  38.155,68

Total Geral do Fornecedor:  38.155,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor LORENA VIANA DA SILVA

CPF 173.571.807-60

Endereço CÓRREGO TRINDADE, S/N - SANTÍSSIMA TRINDADE - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

FEIJAO CARIOQUINHA 1KG
descrição:
- feijão carioquinha, safra nova, constituído de grãos
inteiros e sadios, isento de material terroso, sujidades,
insetos, fungos, embalado em saco plástico transparente
de 1kg, com data de validade.

1.842,60222 8,3000KG003235100021

FEIJAO PRETO 1KG
descrição:
- feijão preto, safra nova, constituído de grãos inteiros e
sadios, isento de material terroso, sujidades, insetos,
fungos embalado em saco plástico transparente de 1kg,
com data de validade.

7.301,58858 8,5100KG003235200022

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas.

3.316,32752 4,4100KG002338800029

Total do Lote:  12.460,50

Total Geral do Fornecedor:  12.460,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor JOSÉ AUGUSTO MARIANO

CPF 872.784.727-68

Endereço CÓRREGO FIGUEIRA, S/N - ZONA RURAL - IRUPI - ES - CEP: 29390000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

CANJIQUINHA 1KG
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.

1.815,00500 3,6300KG003234900012

FEIJAO PRETO 1KG
descrição:
- feijão preto, safra nova, constituído de grãos inteiros e
sadios, isento de material terroso, sujidades, insetos,
fungos embalado em saco plástico transparente de 1kg,
com data de validade.

5.778,29679 8,5100KG003235200022

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.

2.730,00600 4,5500KG000086800023

PO DE CAFE
descrição:
- pó de café torrado e moído, bebida dura - pct 500g, de
primeira qualidade. acondicionado em pct de 500g com
data de validade e fabricação, aroma intenso, moagem
fina, ponto de torra médio.

8.330,00500 16,6600PC000712100034

Total do Lote:  18.653,29

Total Geral do Fornecedor:  18.653,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor LINDOMAR COSTA DE LIMA

CPF 094.822.157-70

Endereço CÓRREGO FLORESTA, S/N - ZONA RURAL - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABOBRINHA VERDE de primeira, tamanho médio,
uniforme, cor uniforme e com brilho, firmes e bem
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, sem terra
aderida.

1.524,90510 2,9900KG001099300002

AGRIAO agrião com folhas verdes brilhantes, firme e sem
áreas escuras, fresco, com coloração e tamanho
uniformes, sem sujidades e outros defeitos que possam
alterar sua aparência

3.374,60470 7,1800KG002776000004

BATATA INGLESA de primeira, tamanho médio, uniformes,
frescas e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos,
livre de terra, sem manchas e brotos

6.310,201.618 3,9000KG000086200009

ESPINAFRE espinafre fresco, com folhas verdes
brilhantes, firme e sem áreas escuras, fresco, com
coloração e tamanho uniformes, sem sujidades e outros
defeitos que possam alterar sua aparência

3.386,24416 8,1400KG002776100020

TOMATE tipo salada, tamanho médio a grande, de
primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com
coloração uniforme e brilho.

20.628,023.007 6,8600KG000089100040

Total do Lote:  35.223,96

Total Geral do Fornecedor:  35.223,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor DANIEL PEREIRA HENRIQUES

CPF 174.730.037-39

Endereço ZONA RURAL CORRREGO DO SOCORRO, S/N - ZONA RURAL - Iúna - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

PO DE CAFE
descrição:
- pó de café torrado e moído, bebida dura - pct 500g, de
primeira qualidade. acondicionado em pct de 500g com
data de validade e fabricação, aroma intenso, moagem
fina, ponto de torra médio.

14.161,00850 16,6600PC000712100034

Total do Lote:  14.161,00

Total Geral do Fornecedor:  14.161,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor COOPRAM - COOPERATIVA DE EMP. RUR. DE DOMINGOS MAR

CNPJ 09.003.688/0001-38

Endereço RUA DOROTHEIA MARIA HAND, 35 - PONTO ALTO - DOMINGOS MARTINS - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

FILE DE TILAPIA congelado, em filé, sem peles e espinha,
limpo, com cor, cheiro e sabor característicos, sem
manchas esverdeadas, parasitas, lesões ou traumatismo,
pesando aproximadamente 70 gramas cada unidade,
acondicionados em sacos transparentes, atóxicos,
devendo apresentar na embalagem (contendo 1 kg) a
identificação do fornecedor e telefone, nome do produto,
peso, prazo de validade, informações nutricionais e selo
de inspeção sanitária municipal, estadual ou federal.
deverá ser congelado e armazenado em temperatura igual
ou inferior a -18°c (dezoito graus centígrados negativos),
e transportado em condiçõesque preservem as
características do alimento congelado, como também a
qualidade do mesmo quanto as características
fisioquímicas, microbiológicas e microscópicas. os
pescados não deverão ser provenientes de águas
contaminadas ou contaminadas ou poluídas e nem
recolhido já morto.

130.198,773.341 38,9700KG002649800024

Total do Lote:  130.198,77

Total Geral do Fornecedor:  130.198,77
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor EDSON WANDER ARAUJO

CPF 922.375.926-91

Endereço CÓRREGO DO ITABORAÍ, S/N - ZONA RURAL - DORES DO RIO PRETO - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

RAPADURA 1KG
descrição:
- rapadura de cana-de-açúcar, embalagem plástica
individual, intacta,  rótulo apresentando valor nutricional
com data de fabricação, validade e procedência.

4.952,31349 14,1900KG003235300037

Total do Lote:  4.952,31

Total Geral do Fornecedor:  4.952,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor JOÃO ROSA DE LIMA

CPF 526.170.847-87

Endereço CÓRREGO FLORESTA, S/N - ZONA RURAL - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

MORANGO
descrição:
- produto deve apresentar coloração vermelha brilhante,
frescos, sem ferimentos e manchas. embalagem plástica
que garanta a integridade do produto

31.328,321.504 20,8300KG001673100031

Total do Lote:  31.328,32

Total Geral do Fornecedor:  31.328,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Chamada Pública Nº 000004/2022 - 04/02/2022 - Processo Nº 003565/2021

Vencedor WILLIAN MUNIZ MARQUES

CPF 171.389.847-07

Endereço ZONA RURAL SÃO FRANCISCO, S/N - ZONA RURAL - IBITIRAMA - ES - CEP:

Contato (00) 0000-0000

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

Lote

Marca

ABOBORA MADURA com casca  firme, tamanho
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas e bem
desenvolvidas, livres de terras

594,50205 2,9000KG000207700003

BANANA PRATA de 1ª qualidade, graúdas (120 a 150kg),
em penca, frutos de 60 a 70% de maturação, com casca
uniformes no grau máximo de evolução do tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho

5.235,001.745 3,0000KG000729200007

BANANA TERRA de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos de 60 a 70% de maturação, com casca uniformes
no grau máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho.

1.722,00420 4,1000KG001099000006

BETERRABA de primeira, seca e limpa, fresca, firme, sem
folhas, cor vermelho intenso, tamanho médio, sem
defeitos

1.566,60373 4,2000KG000086400010

CHUCHU KG verde ou branco, de primeira qualidade,
fresco, tamanho médio, com casca intacta, sem ruptura e
brotos

734,55249 2,9500KG001099100017

FEIJAO CARIOQUINHA 1KG
descrição:
- feijão carioquinha, safra nova, constituído de grãos
inteiros e sadios, isento de material terroso, sujidades,
insetos, fungos, embalado em saco plástico transparente
de 1kg, com data de validade.

1.900,70229 8,3000KG003235100021

FEIJAO PRETO 1KG
descrição:
- feijão preto, safra nova, constituído de grãos inteiros e
sadios, isento de material terroso, sujidades, insetos,
fungos embalado em saco plástico transparente de 1kg,
com data de validade.

2.723,20320 8,5100KG003235200022

LARANJAS
descrição:
- laranja madura, doce, tamanho médio, cascas firmes e
brilhantes, sem defeitos e ferimentos.

631,40205 3,0800KG002153100026

MANDIOCA CACAU tipo branca, de primeira, raízes no
grau normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas
e com casca inteira, sem ferimentos ou defeitos, não
fibrosa, livre de terra

923,65245 3,7700KG000157100027

MEXERICA POKAN fresca, madura, tamanho médio,
cascas firmes e brilhantes, sem ferimentos, defeitos e
manchas.

2.447,55555 4,4100KG002338800029

Total do Lote:  18.479,15

Total Geral do Fornecedor:  18.479,15

Total Geral:  656.620,81
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