
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000036/2022

S.J. DEGASPERI LTDA

CNPJ:  36.064.100/0001-29

RUA ELIEZER GONÇALVES DE JESUS, 206 - SANTANA - CARIACICA - ES - CEP: 29154130

ANEXO - TERMO Nº 000036/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003117

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000062/2021 003213/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM COM 01 KG

descrição:
- ingredientes: açúcar, cacau em pó, extrato de malte,
enriquecido com vitaminas.

132,00020,00 6,6000KG001
CHOCOFOR

TE
002

ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM COM 01 KG

descrição:
- ingredientes: açúcar, cacau em pó, extrato de malte,
enriquecido com vitaminas.

30.657,0004645,00 6,6000KG001
CHOCOFOR

TE
001

KIT CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05
KG

descrição:
- cor clara, granulado, sem umidade e sujidades, sacola com
05 kg, transparente e atóxica..

3.510,631200,00 17,5532PC018 ALCON003

KIT CESTA BASICA - ARROZ AGULHINHA TIPO I - PACOTE
COM 05 KG

descrição:
- sub grupo polido, classe longo fino, pacote c/ 05 kg,
transparente e atóxico. produto deve apresentar validade de
1 ano..

6.425,271400,00 16,0632PC018 ALEGRE004

KIT CESTA BASICA - BISCOITO TIPO MAISENA OU MARIA
CAIXA COM 02 KG

descrição:
- com embalagem interna de 200 gramas em plástico
transparente, atóxico, com registro no órgão competente..

4.129,073200,00 20,6454KG018 SARLONI005

KIT CESTA BASICA - CAFE TORRADO E MOIDO -
CATEGORIA TRADICIONAL
- pacote de 500 gramas.
- descrição pormenorizada do produto no termo de
referência..

1.206,269200,00 6,0313PC018 DA ROÇA006

KIT CESTA BASICA - CREME DENTAL COM FLUOR - 90
GRAMAS

descricao:
- fluor: fluor 1450-1500 ppm,
- composicao: abrasivos, agua
lauril sulfato de sodio, aroma sacarina sodica e outros,
colorido,
- dados rotulagem: data fabricacao, numero lote, registro no
ministerio da saude,
- selo de aprovacao da associacao brasileira de odontologia
(abo),
- validade: superior a 24 meses,
- unidade de fornecimento: bisnaga 90 g.

963,382400,00 2,4085BG018 FREEDENT007

KIT CESTA BASICA - ESCOVA DENTAL PARA ADULTOS -
TIPO MACIA

1.524,675600,00 2,5411UN018 CONDOR008
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escova dental, material cerdas: náilon, material cabo:
plástico, tipo cabo: anatômico, tipo cabeça: pequeno, formato
cabeça: triangular, modelo: macio, cor: vermelha, aplicação:
adulto, características adicionais cabo: com curva
acentuada, características adicionais: não aplicável, tipo
cerdas: pontas arredondadas.

KIT CESTA BASICA - FARINHA DE MANDIOCA

descrição:
- farinha de mandioca torrada, seca, fina, tipo 1, branca,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor e
sabor próprios, acondicionada em embalagem de polietileno,
transparente, atóxico, contendo 1kg, data de fabricação e
validade..

893,986200,00 4,4699PC018 DORICO009

KIT CESTA BASICA - 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..

744,989200,00 3,7249KG018 CAMPESINA010

KIT CESTA BASICA - FEIJAO PRETO

descrição:
- feijão preto tipo 1, safra nova, constituído de grãos inteiros
e sadios, com umidade permitida em lei, isento de material
terroso, sujidades, insetos, embalado em saco plástico
transparente de 1kg, com data de validade e classificação
de acordo com o órgão competente..

2.730,944400,00 6,8274KG018
SABOR
BRASIL

011

KIT CESTA BASICA - 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..

1.147,078400,00 2,8677KG018 DORICO012

KIT CESTA BASICA - LEITE EM PO INTEGRAL
INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 800 GRS

descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 800 grs, com registro no
ministério da agricultura..

8.372,447400,00 20,9311PC018 ITAMBE013

KIT CESTA BASICA - MACARRAO TIPO ESPAGUETE
massa com ovos, embalagem de 01kg, fabricado a partir de
matérias primas de 1ª qualidade, isento de qualquer
substância estranha ou nociva,
sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos
dedos. as massas ao
serem postas na água não deverá turvá-las antes da
cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas, com
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do
peso antes da cocção. embalagem primária ermeticamente
vedada, plástica de polietileno atóxico, transparente,
resistente, bem vedada,
com data de fabricação, validade e tabela nutricional. prazo
de validade
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega..

959,300200,00 4,7965PC018 SARLONI014

KIT CESTA BASICA - OLEO DE SOJA REFINADO, FRASCO
900 ML

descrição:
- embalagem com 900 ml.

3.212,636400,00 8,0316FR018
CORCOVAD

O
015
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KIT CESTA BASICA - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA -
PACOTE COM 12 UNIDADES
papel higiênico, material: celulose virgem, largura: 10 cm,
cor: branca, características adicionais: picotado, folha dupla,
pacote com 12 unidades.

2.637,055200,00 13,1853PC018 MILI016

KIT CESTA BASICA - SABAO EM BARRA GLICERINADO
INCOLOR

descricao:
- apresentacao: barra,
- fragrancia: neutro,
- peso: 200g por unidade,
- glicerinado,
- acondicionamento: pacote plastico,
- rotulagem: contendo identificacao, composicao, numero de
lote, data de fabricacao, validade, procedencia e registro no
ms/anvisa ou no inmetro ou ainda informacao de isencao do
registro no orgao de controle,
- unidade de fornecimento: pacote com 5 unidades.

1.145,037200,00 5,7252PC018 MARLUCE017

KIT CESTA BASICA - SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr..

1.922,6831200,00 1,6022UN018 DOVE018

KIT CESTA BASICA - SACO PLASTICO GROSSO PARA
CESTA BASICA

transparente, medidas 50cm x 80cm x 0,8mm, pacote com
100 unidades.

267,1755,00 53,4351PC018
NONAPLAS

TIC
019

KIT CESTA BASICA - SAL IODADO DE MESA, EMBALAGEM
DE 01 KG

descrição:
- contendo sal iodado não tóxico, embalagem plástica com 01
kg.

167,367200,00 0,8368KG018 PLUMA020

KIT CESTA BASICA - ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05
KG

descrição:
- cor clara, granulado, sem umidade e sujidades, sacola com
05 kg, transparente e atóxica.

10.320,218600,00 17,2004PC019 ALCON021

KIT CESTA BASICA - ARROZ AGULHINHA TIPO I - PACOTE
COM 05 KG

descrição:
- sub grupo polido, classe longo fino, pacote c/ 05 kg,
transparente e atóxico. produto deve apresentar validade de
1 ano.

18.888,3981200,00 15,7403PC019 ALEGRE022

KIT CESTA BASICA - BISCOITO TIPO MAISENA OU MARIA
CAIXA COM 02 KG

descrição:
- com embalagem interna de 200 gramas em plástico
transparente, atóxico, com registro no órgão competente.

12.138,256600,00 20,2304KG019 SARLONI023

KIT CESTA BASICA - CAFE TORRADO E MOIDO -
CATEGORIA TRADICIONAL
- pacote de 500 gramas.
- descrição pormenorizada do produto no termo de
referência.

3.546,075600,00 5,9101PC019 DA ROÇA024

KIT CESTA BASICA - CREME DENTAL COM FLUOR - 90
GRAMAS

descricao:
- fluor: fluor 1450-1500 ppm,

2.832,0601200,00 2,3600BG019 FREEDENT025
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- composicao: abrasivos, agua
lauril sulfato de sodio, aroma sacarina sodica e outros,
colorido,
- dados rotulagem: data fabricacao, numero lote, registro no
ministerio da saude,
- selo de aprovacao da associacao brasileira de odontologia
(abo),
- validade: superior a 24 meses,
- unidade de fornecimento: bisnaga 90 g

KIT CESTA BASICA - ESCOVA DENTAL PARA ADULTOS -
TIPO MACIA
escova dental, material cerdas: náilon, material cabo:
plástico, tipo cabo: anatômico, tipo cabeça: pequeno, formato
cabeça: triangular, modelo: macio, cor: vermelha, aplicação:
adulto, características adicionais cabo: com curva
acentuada, características adicionais: não aplicável, tipo
cerdas: pontas arredondadas

4.482,0941800,00 2,4901UN019 CONDOR026

KIT CESTA BASICA - FARINHA DE MANDIOCA

descrição:
- farinha de mandioca torrada, seca, fina, tipo 1, branca,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor e
sabor próprios, acondicionada em embalagem de polietileno,
transparente, atóxico, contendo 1kg, data de fabricação e
validade.

2.628,055600,00 4,3801PC019 DORICO027

KIT CESTA BASICA - 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.

2.190,046600,00 3,6501KG019 CAMPESINA028

KIT CESTA BASICA - FEIJAO PRETO

descrição:
- feijão preto tipo 1, safra nova, constituído de grãos inteiros
e sadios, com umidade permitida em lei, isento de material
terroso, sujidades, insetos, embalado em saco plástico
transparente de 1kg, com data de validade e classificação
de acordo com o órgão competente.

8.028,1691200,00 6,6901KG019
SABOR
BRASIL

029

KIT CESTA BASICA - 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.

3.372,0711200,00 2,8101KG019 DORICO030

KIT CESTA BASICA - LEITE EM PO INTEGRAL
INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 800 GRS

descrição:
- deve ter especificado na informação nutricional a
quantidade de cálcio, embalagem de 800 grs, com registro no
ministério da agricultura.

24.612,5191200,00 20,5104PC019 ITAMBE031

KIT CESTA BASICA - MACARRAO TIPO ESPAGUETE
massa com ovos, embalagem de 01kg, fabricado a partir de
matérias primas de 1ª qualidade, isento de qualquer
substância estranha ou nociva,
sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos
dedos. as massas ao
serem postas na água não deverá turvá-las antes da
cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas, com
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do
peso antes da cocção. embalagem primária ermeticamente

2.820,059600,00 4,7001PC019 SARLONI032
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vedada, plástica de polietileno atóxico, transparente,
resistente, bem vedada,
com data de fabricação, validade e tabela nutricional. prazo
de validade
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.

KIT CESTA BASICA - OLEO DE SOJA REFINADO, FRASCO
900 ML

descrição:
- embalagem com 900 ml

9.444,1991200,00 7,8702FR019
CORCOVAD

O
033

KIT CESTA BASICA - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA -
PACOTE COM 12 UNIDADES
papel higiênico, material: celulose virgem, largura: 10 cm,
cor: branca, características adicionais: picotado, folha dupla,
pacote com 12 unidades

7.752,163600,00 12,9203PC019 MILI034

KIT CESTA BASICA - SABAO EM BARRA GLICERINADO
INCOLOR

descricao:
- apresentacao: barra,
- fragrancia: neutro,
- peso: 200g por unidade,
- glicerinado,
- acondicionamento: pacote plastico,
- rotulagem: contendo identificacao, composicao, numero de
lote, data de fabricacao, validade, procedencia e registro no
ms/anvisa ou no inmetro ou ainda informacao de isencao do
registro no orgao de controle,
- unidade de fornecimento: pacote com 5 unidades

3.366,071600,00 5,6101PC019 MARLUCE035

KIT CESTA BASICA - SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr.

5.652,1193600,00 1,5700UN019 DOVE036

KIT CESTA BASICA - SACO PLASTICO GROSSO PARA
CESTA BASICA

transparente, medidas 50cm x 80cm x 0,8mm, pacote com
100 unidades

785,41715,00 52,3611PC019 NONAPLAS
TIC

037

KIT CESTA BASICA - SAL IODADO DE MESA, EMBALAGEM
DE 01 KG

descrição:
- contendo sal iodado não tóxico, embalagem plástica com 01
kg

492,010600,00 0,8200KG019 PLUMA038

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              196.099,000

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              196.099,000

SJ DEGASPERI LTDA:                        196.099,000
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