Prefeitura Municipal de Jaguaré
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
Pregão Presencial Nº 000004/2017 - 03/02/2017 - Processo Nº 005091/2017
Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA
01.027.474/0001-90
RUA GILDA BONADIMAN, 160 - SAO FRANCISCO - CARIACICA - ES - CEP: 29145430
2733363766

distribuidoraberger@terra.com.br

Dotação:
Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade Quantidade

Unitário

Valor Total

00005

#PMJ-BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS#
composto farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico
acondicionado em embalagem de polipropileno biorientado (bopp)
00007 00014828 data de fabricacao impressa no rotulo com prazo de validade
minimo 5 (cinco) meses a partir da data de entrega de acordo
com as normas e padroes para alimentos cnnpa

PRODAS
UN
A

5.345,00

2,42

12.934,90

00006

#PMJ-BISCOITO DE MAIZENA 400 GRAMAS#
composto de farinha de trigo gordura vegetal sal acucar e outras
substancias permitidas acondicionado em embalagem de
00008 00000570 polipropileno contendo na embalagem as especificacoes dos
ingredientes informacoes do fabricante prazo de validade e de
acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

PRODAS
PA
A

1.864,00

2,42

4.510,88

00013

#PMJ-LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GRAMAS#
instantaneo com ferro mais vitaminas a c d contendo na
00017 00010018 embalagem prazo de validade marca e endereco do fabricante
marcas carimbos e registros no ma/ms com selo de inspecao
federal

ROMAN
PA
O

13.092,00

6,20

81.170,40

00029

PMJ-BEBIDA LÁCTEA 120 GRAMAS>
com consistencia cremosa ou liquida acondicionada em
embalagem devendo conter externamente os dados de
00006 00011143 identificacao procedencia informacoes nutricionais numero de
lote data de validade quantidade do produto numero do registro
no ministerio da agricultura carimbo de inspecao sif no sabor
solicitado

VANEZA UN

7.000,00

0,78

5.460,00

00030

#PMJ-BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS#
composto farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico
acondicionado em embalagem de polipropileno biorientado (bopp)
00007 00014828 data de fabricacao impressa no rotulo com prazo de validade
minimo 5 (cinco) meses a partir da data de entrega de acordo
com as normas e padroes para alimentos cnnpa

PRODAS
UN
A

750,00

2,42

1.815,00

00031

#PMJ-BISCOITO DE MAIZENA 400 GRAMAS#
composto de farinha de trigo gordura vegetal sal acucar e outras
substancias permitidas acondicionado em embalagem de
00008 00000570 polipropileno contendo na embalagem as especificacoes dos
ingredientes informacoes do fabricante prazo de validade e de
acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

PRODAS
PA
A

442,00

2,42

1.069,64

00038

#PMJ-LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GRAMAS#
instantaneo com ferro mais vitaminas a c d contendo na
00017 00010018 embalagem prazo de validade marca e endereco do fabricante
marcas carimbos e registros no ma/ms com selo de inspecao
federal

ROMAN
PA
O

2.500,00

6,20

15.500,00

00053

#PMJ-BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS#
composto farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico
acondicionado em embalagem de polipropileno biorientado (bopp)
00007 00014828 data de fabricacao impressa no rotulo com prazo de validade
minimo 5 (cinco) meses a partir da data de entrega de acordo
com as normas e padroes para alimentos cnnpa

PRODAS
UN
A

35,00

2,42

84,70

00054

#PMJ-BISCOITO DE MAIZENA 400 GRAMAS#
composto de farinha de trigo gordura vegetal sal acucar e outras
00008 00000570 substancias permitidas acondicionado em embalagem de
polipropileno contendo na embalagem as especificacoes dos

PRODAS
PA
A

70,00

2,42

169,40

1

Prefeitura Municipal de Jaguaré
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
Pregão Presencial Nº 000004/2017 - 03/02/2017 - Processo Nº 005091/2017
Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA
01.027.474/0001-90
RUA GILDA BONADIMAN, 160 - SAO FRANCISCO - CARIACICA - ES - CEP: 29145430
2733363766

distribuidoraberger@terra.com.br

Dotação:
ingredientes informacoes do fabricante prazo de validade e de
acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

00061

#PMJ-LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GRAMAS#
instantaneo com ferro mais vitaminas a c d contendo na
00017 00010018 embalagem prazo de validade marca e endereco do fabricante
marcas carimbos e registros no ma/ms com selo de inspecao
federal

ROMAN
PA
O

408,00

6,20

2.529,60

00076

#PMJ-BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS#
composto farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico
acondicionado em embalagem de polipropileno biorientado (bopp)
00007 00014828 data de fabricacao impressa no rotulo com prazo de validade
minimo 5 (cinco) meses a partir da data de entrega de acordo
com as normas e padroes para alimentos cnnpa

PRODAS
UN
A

300,00

2,42

726,00

00077

#PMJ-BISCOITO DE MAIZENA 400 GRAMAS#
composto de farinha de trigo gordura vegetal sal acucar e outras
substancias permitidas acondicionado em embalagem de
00008 00000570 polipropileno contendo na embalagem as especificacoes dos
ingredientes informacoes do fabricante prazo de validade e de
acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

PRODAS
PA
A

250,00

2,42

605,00

00087

#PMJ-BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS#
composto farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico
acondicionado em embalagem de polipropileno biorientado (bopp)
00007 00014828 data de fabricacao impressa no rotulo com prazo de validade
minimo 5 (cinco) meses a partir da data de entrega de acordo
com as normas e padroes para alimentos cnnpa

PRODAS
UN
A

70,00

2,42

169,40

00088

#PMJ-BISCOITO DE MAIZENA 400 GRAMAS#
composto de farinha de trigo gordura vegetal sal acucar e outras
substancias permitidas acondicionado em embalagem de
00008 00000570 polipropileno contendo na embalagem as especificacoes dos
ingredientes informacoes do fabricante prazo de validade e de
acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

PRODAS
PA
A

140,00

2,42

338,80

00095

#PMJ-LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GRAMAS#
instantaneo com ferro mais vitaminas a c d contendo na
00017 00010018 embalagem prazo de validade marca e endereco do fabricante
marcas carimbos e registros no ma/ms com selo de inspecao
federal

ROMAN
PA
O

800,00

6,20

4.960,00

00117

PMJ-BEBIDA LÁCTEA 120 GRAMAS>
com consistencia cremosa ou liquida acondicionada em
embalagem devendo conter externamente os dados de
00006 00011143 identificacao procedencia informacoes nutricionais numero de
lote data de validade quantidade do produto numero do registro
no ministerio da agricultura carimbo de inspecao sif no sabor
solicitado

VANEZA UN

10.000,00

0,78

7.800,00

00118

#PMJ-BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS#
composto farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico
acondicionado em embalagem de polipropileno biorientado (bopp)
00007 00014828 data de fabricacao impressa no rotulo com prazo de validade
minimo 5 (cinco) meses a partir da data de entrega de acordo
com as normas e padroes para alimentos cnnpa

PRODAS
UN
A

1.500,00

2,42

3.630,00

00119

#PMJ-BISCOITO DE MAIZENA 400 GRAMAS#
composto de farinha de trigo gordura vegetal sal acucar e outras
00008 00000570 substancias permitidas acondicionado em embalagem de
polipropileno contendo na embalagem as especificacoes dos

PRODAS
PA
A

884,00

2,42

2.139,28
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Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA
01.027.474/0001-90
RUA GILDA BONADIMAN, 160 - SAO FRANCISCO - CARIACICA - ES - CEP: 29145430
2733363766

distribuidoraberger@terra.com.br

Dotação:
ingredientes informacoes do fabricante prazo de validade e de
acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

00126

#PMJ-LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GRAMAS#
instantaneo com ferro mais vitaminas a c d contendo na
00017 00010018 embalagem prazo de validade marca e endereco do fabricante
marcas carimbos e registros no ma/ms com selo de inspecao
federal

ROMAN
PA
O

5.500,00

6,20

34.100,00

Total do Fornecedor: 179.713,00
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Prefeitura Municipal de Jaguaré
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
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FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME
11.796.012/0001-90
AVENIDA Ministro Salgado Filho, 1.653 - SOTECO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106010
2733393744

fortcom.es@hotmail.com

Dotação:
Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade Quantidade

Unitário

Valor Total

00014

PMJ-MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS>
composicao semola acondicionamento embalagem plastica
00019 00013097 original validade minimo 6 meses a partir da data de entrega
legislacao conforme resolucao rdc 263 de 22 de setembro de
2005

ALCOBA
PA
ÇA

9.230,00

1,38

12.737,40

00039

PMJ-MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS>
composicao semola acondicionamento embalagem plastica
00019 00013097 original validade minimo 6 meses a partir da data de entrega
legislacao conforme resolucao rdc 263 de 22 de setembro de
2005

ALCOBA
PA
ÇA

2.000,00

1,38

2.760,00

00062

PMJ-MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS>
composicao semola acondicionamento embalagem plastica
00019 00013097 original validade minimo 6 meses a partir da data de entrega
legislacao conforme resolucao rdc 263 de 22 de setembro de
2005

ALCOBA
PA
ÇA

90,00

1,38

124,20

00096

PMJ-MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS>
composicao semola acondicionamento embalagem plastica
00019 00013097 original validade minimo 6 meses a partir da data de entrega
legislacao conforme resolucao rdc 263 de 22 de setembro de
2005

ALCOBA
PA
ÇA

180,00

1,38

248,40

00127

PMJ-MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS>
composicao semola acondicionamento embalagem plastica
00019 00013097 original validade minimo 6 meses a partir da data de entrega
legislacao conforme resolucao rdc 263 de 22 de setembro de
2005

ALCOBA
PA
ÇA

4.000,00

1,38

5.520,00

Total do Fornecedor: 21.390,00
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Prefeitura Municipal de Jaguaré
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
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Vencedor
CNPJ
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Contato

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP
15.335.348/0001-07
RUA CAETANO POLA, 767 - SANTO ANTONIO - RIO BANANAL - ES - CEP: 29920000
2732651425

brunolameirarb@bol.com.br

Dotação:
Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade Quantidade

Unitário

Valor Total

00007

#PMJ-BISCOITO ROSQUINHA 500 GRAMAS#
composta de farinha de trigo sal acucar e outras substancias
permitidas sabor de coco de primeira qualidade acondicionado
00009 00012151 em embalagem de polipropileno contendo na embalagem
especificacoes dos ingredientes informacoes do fabricante e
prazo de validade

SARLON
PA
I

1.410,00

3,02

4.258,20

00020

PMJ-PROTEINA DE SOJA 400 GRAMAS>
texturizada acondicionamento embalagem plastica original
00026 00005929 validade 5 meses a partir da data de entrega contendo na
embalagem marca e endereco do fabricante legislacao conforme
resolucao rdc 268 de 22 de setembro de 2005

SINHA

PA

2.940,00

3,70

10.878,00

00022

#PMJ-SAL REFINADO 1 KG#
tipo refinado iodado acondicionamento embalagem plastica
00029 00000481 original validade minima de 10 meses a partir da data de entrega
contendo na embalagem marca e endereco do fabricante
legislacao conforme resolucao rdc 130 de 26 de maio de 2003

POLAR

KG

1.550,00

0,75

1.162,50

00024

#PMJ-VINAGRE 750 ML#
acido acetico em embalagem plastica na embalagem devera
00031 00000530 constar a data de fabricacao e da validade e o numero do lote e
registro no orgao competente

TOSCAN
UN
O

599,00

1,11

664,89

00032

#PMJ-BISCOITO ROSQUINHA 500 GRAMAS#
composta de farinha de trigo sal acucar e outras substancias
permitidas sabor de coco de primeira qualidade acondicionado
00009 00012151 em embalagem de polipropileno contendo na embalagem
especificacoes dos ingredientes informacoes do fabricante e
prazo de validade

SARLON
PA
I

345,00

3,02

1.041,90

00044

PMJ-PROTEINA DE SOJA 400 GRAMAS>
texturizada acondicionamento embalagem plastica original
00026 00005929 validade 5 meses a partir da data de entrega contendo na
embalagem marca e endereco do fabricante legislacao conforme
resolucao rdc 268 de 22 de setembro de 2005

SINHA

PA

600,00

3,70

2.220,00

00045

#PMJ-VINAGRE 750 ML#
acido acetico em embalagem plastica na embalagem devera
00031 00000530 constar a data de fabricacao e da validade e o numero do lote e
registro no orgao competente

TOSCAN
UN
O

143,00

1,11

158,73

00047

#PMJ-SAL REFINADO 1 KG#
tipo refinado iodado acondicionamento embalagem plastica
00029 00000481 original validade minima de 10 meses a partir da data de entrega
contendo na embalagem marca e endereco do fabricante
legislacao conforme resolucao rdc 130 de 26 de maio de 2003

POLAR

300,00

0,75

225,00

00055

#PMJ-BISCOITO ROSQUINHA 500 GRAMAS#
composta de farinha de trigo sal acucar e outras substancias
permitidas sabor de coco de primeira qualidade acondicionado
00009 00012151 em embalagem de polipropileno contendo na embalagem
especificacoes dos ingredientes informacoes do fabricante e
prazo de validade

SARLON
PA
I

85,00

3,02

256,70

00068

PMJ-PROTEINA DE SOJA 400 GRAMAS>
texturizada acondicionamento embalagem plastica original
00026 00005929 validade 5 meses a partir da data de entrega contendo na
embalagem marca e endereco do fabricante legislacao conforme
resolucao rdc 268 de 22 de setembro de 2005

SINHA

20,00

3,70

74,00

5

KG

PA

Prefeitura Municipal de Jaguaré
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
Pregão Presencial Nº 000004/2017 - 03/02/2017 - Processo Nº 005091/2017
Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP
15.335.348/0001-07
RUA CAETANO POLA, 767 - SANTO ANTONIO - RIO BANANAL - ES - CEP: 29920000
2732651425

brunolameirarb@bol.com.br

Dotação:

00069

#PMJ-VINAGRE 750 ML#
acido acetico em embalagem plastica na embalagem devera
00031 00000530 constar a data de fabricacao e da validade e o numero do lote e
registro no orgao competente

TOSCAN
UN
O

24,00

1,11

26,64

00071

#PMJ-SAL REFINADO 1 KG#
tipo refinado iodado acondicionamento embalagem plastica
00029 00000481 original validade minima de 10 meses a partir da data de entrega
contendo na embalagem marca e endereco do fabricante
legislacao conforme resolucao rdc 130 de 26 de maio de 2003

POLAR

20,00

0,75

15,00

00078

#PMJ-BISCOITO ROSQUINHA 500 GRAMAS#
composta de farinha de trigo sal acucar e outras substancias
permitidas sabor de coco de primeira qualidade acondicionado
00009 00012151 em embalagem de polipropileno contendo na embalagem
especificacoes dos ingredientes informacoes do fabricante e
prazo de validade

SARLON
PA
I

300,00

3,02

906,00

00081

PMJ-LEITE INTEGRAL 1 LITRO>
teor de materia gorda minimo 3 (tres) por cento conservado entre
1 e 10 graus centigrados evasado em embalagem cartonadas do
00018 00010017 tipo caixa na embalagem a identificacao do produto fabricante
data de fabricacao prazo de validade e registro no ma/ms
registro no orgao competente e de acordo com a resolucao 12/78
da cnnpa

IBITURU
UN
NA

400,00

2,66

1.064,00

00082

PMJ-MARGARINA 500 GRAMAS>
sabor com sal setenta por cento de lipidios validade minima de 5
00021 00000165 meses a partir da data de entrega legislacao conforme portaria
372 de 04/09/1997 do ministerio da agricultura

DORIAN
PT
A

300,00

3,44

1.032,00

00089

#PMJ-BISCOITO ROSQUINHA 500 GRAMAS#
composta de farinha de trigo sal acucar e outras substancias
permitidas sabor de coco de primeira qualidade acondicionado
00009 00012151 em embalagem de polipropileno contendo na embalagem
especificacoes dos ingredientes informacoes do fabricante e
prazo de validade

SARLON
PA
I

170,00

3,02

513,40

00102

PMJ-PROTEINA DE SOJA 400 GRAMAS>
texturizada acondicionamento embalagem plastica original
00026 00005929 validade 5 meses a partir da data de entrega contendo na
embalagem marca e endereco do fabricante legislacao conforme
resolucao rdc 268 de 22 de setembro de 2005

SINHA

PA

40,00

3,70

148,00

00103

#PMJ-VINAGRE 750 ML#
acido acetico em embalagem plastica na embalagem devera
00031 00000530 constar a data de fabricacao e da validade e o numero do lote e
registro no orgao competente

TOSCAN
UN
O

48,00

1,11

53,28

00105

#PMJ-SAL REFINADO 1 KG#
tipo refinado iodado acondicionamento embalagem plastica
00029 00000481 original validade minima de 10 meses a partir da data de entrega
contendo na embalagem marca e endereco do fabricante
legislacao conforme resolucao rdc 130 de 26 de maio de 2003

POLAR

30,00

0,75

22,50

00120

#PMJ-BISCOITO ROSQUINHA 500 GRAMAS#
composta de farinha de trigo sal acucar e outras substancias
permitidas sabor de coco de primeira qualidade acondicionado
00009 00012151 em embalagem de polipropileno contendo na embalagem
especificacoes dos ingredientes informacoes do fabricante e
prazo de validade

SARLON
PA
I

690,00

3,02

2.083,80

6

KG

KG
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PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP
15.335.348/0001-07
RUA CAETANO POLA, 767 - SANTO ANTONIO - RIO BANANAL - ES - CEP: 29920000
2732651425

brunolameirarb@bol.com.br

Dotação:

00132

PMJ-PROTEINA DE SOJA 400 GRAMAS>
texturizada acondicionamento embalagem plastica original
00026 00005929 validade 5 meses a partir da data de entrega contendo na
embalagem marca e endereco do fabricante legislacao conforme
resolucao rdc 268 de 22 de setembro de 2005

SINHA

00133

#PMJ-VINAGRE 750 ML#
acido acetico em embalagem plastica na embalagem devera
00031 00000530 constar a data de fabricacao e da validade e o numero do lote e
registro no orgao competente

00135

#PMJ-SAL REFINADO 1 KG#
tipo refinado iodado acondicionamento embalagem plastica
00029 00000481 original validade minima de 10 meses a partir da data de entrega
contendo na embalagem marca e endereco do fabricante
legislacao conforme resolucao rdc 130 de 26 de maio de 2003

PA

1.200,00

3,70

4.440,00

TOSCAN
UN
O

286,00

1,11

317,46

POLAR

600,00

0,75

450,00

KG

Total do Fornecedor: 32.012,00
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X ALIMENTOS LTDA
14.030.015/0001-07
RUA BERNARDO HORTA, 151 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300782
2830366800

x.alimentos@yahoo.com.br

Dotação:
Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade Quantidade

Unitário

Valor Total

00001

#PMJ-AÇÚCAR 5 KG#
cristal branco acondicionado em embalagem plastica original com
00004 00014750 validade de 23 vinte e tres meses a partir da data de entrega
conforme resolucao rdc 271 de 22 de setembro de 2005

PAINEIR
PA
AS

1.243,00

12,18

15.139,74

00002

#PMJ-ALHO#
branco ou roxo extra natural apresentando grau de maturacao tal
00001 00012567 que lhe permita suportar a manipulacao o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas para o consumo com
ausencia de sujidades parasitas e larvas

ALHO

KG

2.075,00

15,97

33.137,75

00003

#PMJ-ARROZ 5 KG#
classe branco polido longo fino tipo 1 acondicionamento
00002 00009798 embalagem plastica original validade 5 meses a partir da data de
entrega legislacao conforme resolucao rdc 263 de 22 de
setembro de 2005

TROPEIR
PA
O

2.600,00

11,45

29.770,00

00004

#PMJ-BATATA INGLESA#
cor da casca amarela clara cor da polpa amarela clara
maturacao semiprecoce a semitardia beneficiada lavada peso da
unidade aproximadamente 200 gramas qualidade primeira
caracteristicas fisicas tamanho coloracao uniforme firme e
00005 00000459 intacto higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme resolucao rdc 272 de 22 de
setembro de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

1.445,00

2,79

4.031,55

00010

#PMJ-CEBOLA BRANCA#
cor branca apresentacao in natura peso da unidade
aproximadamente 200 gramas grau de evolucao bem
desenvolvida qualidade primeira caracteristicas fisicas tamanho
e coloracao uniforme firme e intacto aspecto cor cheiro e sabor
00013 00012145 proprio higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme portaria cvs 06 99 de 10 de
marco de 1999 conforme resolucao rdc 272 de 22 de setembro
de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores verificacao
produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

1.165,00

1,90

2.213,50

00018

#PMJ-OVOS VERMELHOS DE GALINHA#
tipo extra acondicionamento bandeija de papelao validade minimo
00025 00012072 de 15 dias a partir da data de entrega legislacao conforme
resolucao do ministerio da agricultura numero 1 de 05 de julho de
1991

CEASA

DZ

4.051,00

4,20

17.014,20

00021

PMJ-REPOLHO>
apresentacao in natura qualidade primeira caracteristicas fisicas
tamanho coloracao uniforme firme e intacto higienico sanitarias
isentos de sujidades parasitas e larvas danificacao sem danos
00028 00012350 fisicos oriundos do manuseio e transporte legislacao conforme
resolucao rdc 272 de 22 de setembro de 2005 da anvisa e suas
alteracoes posteriores verificacao produto sujeito a verificacao
no ato da entrega

CEASA

KG

2.540,00

1,22

3.098,80

00023

#PMJ-TOMATE#
00030 00000544 cor vermelho apresentacao in natura qualidade primeira
caracteristicas fisicas tamanho coloracao uniforme firme e

CEASA

KG

8.312,00

2,85

23.689,20
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Dotação:
intacto higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme resolucao rdc 272 de 22 de
setembro de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega

00025

#PMJ-AÇÚCAR 5 KG#
cristal branco acondicionado em embalagem plastica original com
00004 00014750 validade de 23 vinte e tres meses a partir da data de entrega
conforme resolucao rdc 271 de 22 de setembro de 2005

PAINEIR
PA
AS

299,00

12,18

3.641,82

00026

#PMJ-ALHO#
branco ou roxo extra natural apresentando grau de maturacao tal
00001 00012567 que lhe permita suportar a manipulacao o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas para o consumo com
ausencia de sujidades parasitas e larvas

ALHO

KG

455,00

15,97

7.266,35

00027

#PMJ-ARROZ 5 KG#
classe branco polido longo fino tipo 1 acondicionamento
00002 00009798 embalagem plastica original validade 5 meses a partir da data de
entrega legislacao conforme resolucao rdc 263 de 22 de
setembro de 2005

TROPEIR
PA
O

570,00

11,45

6.526,50

00028

#PMJ-BATATA INGLESA#
cor da casca amarela clara cor da polpa amarela clara
maturacao semiprecoce a semitardia beneficiada lavada peso da
unidade aproximadamente 200 gramas qualidade primeira
caracteristicas fisicas tamanho coloracao uniforme firme e
00005 00000459 intacto higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme resolucao rdc 272 de 22 de
setembro de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

300,00

2,79

837,00

#PMJ-CEBOLA BRANCA#
cor branca apresentacao in natura peso da unidade
aproximadamente 200 gramas grau de evolucao bem
desenvolvida qualidade primeira caracteristicas fisicas tamanho
e coloracao uniforme firme e intacto aspecto cor cheiro e sabor
00013 00012145 proprio higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme portaria cvs 06 99 de 10 de
marco de 1999 conforme resolucao rdc 272 de 22 de setembro
de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores verificacao
produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

260,00

1,90

494,00

00042

#PMJ-OVOS VERMELHOS DE GALINHA#
tipo extra acondicionamento bandeija de papelao validade minimo
00025 00012072 de 15 dias a partir da data de entrega legislacao conforme
resolucao do ministerio da agricultura numero 1 de 05 de julho de
1991

CEASA

DZ

899,00

4,20

3.775,80

00046

PMJ-REPOLHO>
apresentacao in natura qualidade primeira caracteristicas fisicas
tamanho coloracao uniforme firme e intacto higienico sanitarias
isentos de sujidades parasitas e larvas danificacao sem danos
00028 00012350 fisicos oriundos do manuseio e transporte legislacao conforme
resolucao rdc 272 de 22 de setembro de 2005 da anvisa e suas
alteracoes posteriores verificacao produto sujeito a verificacao
no ato da entrega

CEASA

KG

350,00

1,22

427,00

00035
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Dotação:

00048

#PMJ-TOMATE#
cor vermelho apresentacao in natura qualidade primeira
caracteristicas fisicas tamanho coloracao uniforme firme e
intacto higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
00030 00000544 larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme resolucao rdc 272 de 22 de
setembro de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

00049

#PMJ-AÇÚCAR 5 KG#
cristal branco acondicionado em embalagem plastica original com
00004 00014750 validade de 23 vinte e tres meses a partir da data de entrega
conforme resolucao rdc 271 de 22 de setembro de 2005

PAINEIR
PA
AS

00050

#PMJ-ALHO#
branco ou roxo extra natural apresentando grau de maturacao tal
00001 00012567 que lhe permita suportar a manipulacao o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas para o consumo com
ausencia de sujidades parasitas e larvas

ALHO

2,85

4.987,50

30,00

12,18

365,40

KG

20,00

15,97

319,40

00051

#PMJ-ARROZ 5 KG#
classe branco polido longo fino tipo 1 acondicionamento
00002 00009798 embalagem plastica original validade 5 meses a partir da data de
entrega legislacao conforme resolucao rdc 263 de 22 de
setembro de 2005

TROPEIR
PA
O

30,00

11,45

343,50

00052

#PMJ-BATATA INGLESA#
cor da casca amarela clara cor da polpa amarela clara
maturacao semiprecoce a semitardia beneficiada lavada peso da
unidade aproximadamente 200 gramas qualidade primeira
caracteristicas fisicas tamanho coloracao uniforme firme e
00005 00000459 intacto higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme resolucao rdc 272 de 22 de
setembro de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

50,00

2,79

139,50

#PMJ-CEBOLA BRANCA#
cor branca apresentacao in natura peso da unidade
aproximadamente 200 gramas grau de evolucao bem
desenvolvida qualidade primeira caracteristicas fisicas tamanho
e coloracao uniforme firme e intacto aspecto cor cheiro e sabor
00013 00012145 proprio higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme portaria cvs 06 99 de 10 de
marco de 1999 conforme resolucao rdc 272 de 22 de setembro
de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores verificacao
produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

20,00

1,90

38,00

00065

#PMJ-OVOS VERMELHOS DE GALINHA#
tipo extra acondicionamento bandeija de papelao validade minimo
00025 00012072 de 15 dias a partir da data de entrega legislacao conforme
resolucao do ministerio da agricultura numero 1 de 05 de julho de
1991

CEASA

DZ

50,00

4,20

210,00

00070

PMJ-REPOLHO>
apresentacao in natura qualidade primeira caracteristicas fisicas
00028 00012350 tamanho coloracao uniforme firme e intacto higienico sanitarias
isentos de sujidades parasitas e larvas danificacao sem danos
fisicos oriundos do manuseio e transporte legislacao conforme

CEASA

KG

20,00

1,22

24,40

00058
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Dotação:
resolucao rdc 272 de 22 de setembro de 2005 da anvisa e suas
alteracoes posteriores verificacao produto sujeito a verificacao
no ato da entrega

00072

#PMJ-TOMATE#
cor vermelho apresentacao in natura qualidade primeira
caracteristicas fisicas tamanho coloracao uniforme firme e
intacto higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
00030 00000544 larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme resolucao rdc 272 de 22 de
setembro de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

50,00

2,85

142,50

00079

PMJ-CAFÉ 500 GRAMAS>
qualidade superior bebida dura para melhor torrado e moido
embalado a vacuo com registro da data de fabricacao e validade
00010 00015988 estampada na rotula da embalagem po homogeneo
predominantemente cafe arabica admitindo se cafe conilon ou
cafe 100 por cento arabica

GRÃO
DA
ROÇA

PA

300,00

8,40

2.520,00

00080

#PMJ-AÇÚCAR 5 KG#
cristal branco acondicionado em embalagem plastica original com
00004 00014750 validade de 23 vinte e tres meses a partir da data de entrega
conforme resolucao rdc 271 de 22 de setembro de 2005

PAINEIR
PA
AS

100,00

12,18

1.218,00

00083

#PMJ-AÇÚCAR 5 KG#
cristal branco acondicionado em embalagem plastica original com
00004 00014750 validade de 23 vinte e tres meses a partir da data de entrega
conforme resolucao rdc 271 de 22 de setembro de 2005

PAINEIR
PA
AS

60,00

12,18

730,80

00084

#PMJ-ALHO#
branco ou roxo extra natural apresentando grau de maturacao tal
00001 00012567 que lhe permita suportar a manipulacao o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas para o consumo com
ausencia de sujidades parasitas e larvas

ALHO

KG

40,00

15,97

638,80

00085

#PMJ-ARROZ 5 KG#
classe branco polido longo fino tipo 1 acondicionamento
00002 00009798 embalagem plastica original validade 5 meses a partir da data de
entrega legislacao conforme resolucao rdc 263 de 22 de
setembro de 2005

TROPEIR
PA
O

60,00

11,45

687,00

00086

#PMJ-BATATA INGLESA#
cor da casca amarela clara cor da polpa amarela clara
maturacao semiprecoce a semitardia beneficiada lavada peso da
unidade aproximadamente 200 gramas qualidade primeira
caracteristicas fisicas tamanho coloracao uniforme firme e
00005 00000459 intacto higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme resolucao rdc 272 de 22 de
setembro de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

105,00

2,79

292,95

00092

#PMJ-CEBOLA BRANCA#
cor branca apresentacao in natura peso da unidade
aproximadamente 200 gramas grau de evolucao bem
desenvolvida qualidade primeira caracteristicas fisicas tamanho
00013 00012145 e coloracao uniforme firme e intacto aspecto cor cheiro e sabor
proprio higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme portaria cvs 06 99 de 10 de

CEASA

KG

40,00

1,90

76,00
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Dotação:
marco de 1999 conforme resolucao rdc 272 de 22 de setembro
de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores verificacao
produto sujeito a verificacao no ato da entrega

00100

#PMJ-OVOS VERMELHOS DE GALINHA#
tipo extra acondicionamento bandeija de papelao validade minimo
00025 00012072 de 15 dias a partir da data de entrega legislacao conforme
resolucao do ministerio da agricultura numero 1 de 05 de julho de
1991

CEASA

DZ

100,00

4,20

420,00

00104

PMJ-REPOLHO>
apresentacao in natura qualidade primeira caracteristicas fisicas
tamanho coloracao uniforme firme e intacto higienico sanitarias
isentos de sujidades parasitas e larvas danificacao sem danos
00028 00012350 fisicos oriundos do manuseio e transporte legislacao conforme
resolucao rdc 272 de 22 de setembro de 2005 da anvisa e suas
alteracoes posteriores verificacao produto sujeito a verificacao
no ato da entrega

CEASA

KG

40,00

1,22

48,80

00106

#PMJ-TOMATE#
cor vermelho apresentacao in natura qualidade primeira
caracteristicas fisicas tamanho coloracao uniforme firme e
intacto higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
00030 00000544 larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme resolucao rdc 272 de 22 de
setembro de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

100,00

2,85

285,00

00107

#PMJ-AÇÚCAR 5 KG#
cristal branco acondicionado em embalagem plastica original com
00004 00014750 validade de 23 vinte e tres meses a partir da data de entrega
conforme resolucao rdc 271 de 22 de setembro de 2005

PAINEIR
PA
AS

70,00

12,18

852,60

00111

#PMJ-OVOS VERMELHOS DE GALINHA#
tipo extra acondicionamento bandeija de papelao validade minimo
00025 00012072 de 15 dias a partir da data de entrega legislacao conforme
resolucao do ministerio da agricultura numero 1 de 05 de julho de
1991

CEASA

DZ

100,00

4,20

420,00

00113

#PMJ-AÇÚCAR 5 KG#
cristal branco acondicionado em embalagem plastica original com
00004 00014750 validade de 23 vinte e tres meses a partir da data de entrega
conforme resolucao rdc 271 de 22 de setembro de 2005

PAINEIR
PA
AS

598,00

12,18

7.283,64

00114

#PMJ-ALHO#
branco ou roxo extra natural apresentando grau de maturacao tal
00001 00012567 que lhe permita suportar a manipulacao o transporte e a
conservacao em condicoes adequadas para o consumo com
ausencia de sujidades parasitas e larvas

ALHO

910,00

15,97

14.532,70

00115

#PMJ-ARROZ 5 KG#
classe branco polido longo fino tipo 1 acondicionamento
00002 00009798 embalagem plastica original validade 5 meses a partir da data de
entrega legislacao conforme resolucao rdc 263 de 22 de
setembro de 2005

TROPEIR
PA
O

1.140,00

11,45

13.053,00

00116

#PMJ-BATATA INGLESA#
cor da casca amarela clara cor da polpa amarela clara
maturacao semiprecoce a semitardia beneficiada lavada peso da
00005 00000459 unidade aproximadamente 200 gramas qualidade primeira
caracteristicas fisicas tamanho coloracao uniforme firme e
intacto higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e

CEASA

600,00

2,79

1.674,00
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larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme resolucao rdc 272 de 22 de
setembro de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
#PMJ-CEBOLA BRANCA#
cor branca apresentacao in natura peso da unidade
aproximadamente 200 gramas grau de evolucao bem
desenvolvida qualidade primeira caracteristicas fisicas tamanho
e coloracao uniforme firme e intacto aspecto cor cheiro e sabor
00013 00012145 proprio higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme portaria cvs 06 99 de 10 de
marco de 1999 conforme resolucao rdc 272 de 22 de setembro
de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores verificacao
produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

520,00

1,90

988,00

00130

#PMJ-OVOS VERMELHOS DE GALINHA#
tipo extra acondicionamento bandeija de papelao validade minimo
00025 00012072 de 15 dias a partir da data de entrega legislacao conforme
resolucao do ministerio da agricultura numero 1 de 05 de julho de
1991

CEASA

DZ

1.800,00

4,20

7.560,00

00134

PMJ-REPOLHO>
apresentacao in natura qualidade primeira caracteristicas fisicas
tamanho coloracao uniforme firme e intacto higienico sanitarias
isentos de sujidades parasitas e larvas danificacao sem danos
00028 00012350 fisicos oriundos do manuseio e transporte legislacao conforme
resolucao rdc 272 de 22 de setembro de 2005 da anvisa e suas
alteracoes posteriores verificacao produto sujeito a verificacao
no ato da entrega

CEASA

KG

700,00

1,22

854,00

00136

#PMJ-TOMATE#
cor vermelho apresentacao in natura qualidade primeira
caracteristicas fisicas tamanho coloracao uniforme firme e
intacto higienico sanitarias isentos de sujidades parasitas e
00030 00000544 larvas danificacao sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte legislacao conforme resolucao rdc 272 de 22 de
setembro de 2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

3.500,00

2,85

9.975,00

00123

Total do Fornecedor: 221.743,70
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R A COUTINHO EIRELI LTDA
19.669.846/0001-47
RUA JOSE ANTONIO PALMEIRA DA SILVA, 631 - TRES BARRAS - LINHARES - ES - CEP: 29907023
2731511389

licita@preservesst.com.br

Dotação:
Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade Quantidade

Unitário

Valor Total

00019

PMJ-PÃO PARA HOT DOG 50 GRAMAS>
embalagem transparente contendo dez unidades acondicionado
em embalagem propria devendo especificar a marca o endereco
00027 00011999 do fabricante prazo de validade minimo de seis dias informacoes
nutricionais ingredientes farinha de trigo ovos acucar margarina
livre de gordura trans sal fermento biologico leite em po integral

INT
MASSA

PA

3.459,00

5,84

20.200,56

00067

PMJ-PÃO PARA HOT DOG 50 GRAMAS>
embalagem transparente contendo dez unidades acondicionado
em embalagem propria devendo especificar a marca o endereco
00027 00011999 do fabricante prazo de validade minimo de seis dias informacoes
nutricionais ingredientes farinha de trigo ovos acucar margarina
livre de gordura trans sal fermento biologico leite em po integral

INT
MASSA

PA

65,00

5,84

379,60

00101

PMJ-PÃO PARA HOT DOG 50 GRAMAS>
embalagem transparente contendo dez unidades acondicionado
em embalagem propria devendo especificar a marca o endereco
00027 00011999 do fabricante prazo de validade minimo de seis dias informacoes
nutricionais ingredientes farinha de trigo ovos acucar margarina
livre de gordura trans sal fermento biologico leite em po integral

INT
MASSA

PA

130,00

5,84

759,20

00112

PMJ-PÃO PARA HOT DOG 50 GRAMAS>
embalagem transparente contendo dez unidades acondicionado
em embalagem propria devendo especificar a marca o endereco
00027 00011999 do fabricante prazo de validade minimo de seis dias informacoes
nutricionais ingredientes farinha de trigo ovos acucar margarina
livre de gordura trans sal fermento biologico leite em po integral

INT
MASSA

PA

101,00

5,84

589,84

Total do Fornecedor: 21.929,20
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CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME
21.610.147/0001-73
RUA BARAO DOS AYMORES, 205 - RUBIA - NOVA VENECIA - ES - CEP: 29830000
2737526785

comercial.armini@gmail.com

Dotação:
Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade Quantidade

Unitário

Valor Total

00011

PMJ-FARINHA DE TAPIOCA 500 GRAMAS>
00014 00000449 acondicionada em embalagem plastica original contendo na
embalagem prazo de validade marca e endereco do fabricante

SUDEST
PA
E

2.285,00

2,98

6.809,30

00016

PMJ-MISTURA PARA BOLO 400 GRAMAS>
embalado em saco plastico proprio para alimentos contendo o
nome e o endereco do fabricante nome e marca do produto data
de fabricacao prazo de validade e numero de lote ingredientes
necessarios a acrescentar para o preparo do bolo leite e ovos
00023 00014095 validade: minima de seis 06 meses a partir da data de fabricacao
que nao podera ser superior a quinze 15 dias da data da entrega
reposicao do produto no caso de alteracao do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade embalagens danificadas e que
nao correspondam a descricao do produto

REGINA PA

3.775,00

1,65

6.228,75

00036

PMJ-FARINHA DE TAPIOCA 500 GRAMAS>
00014 00000449 acondicionada em embalagem plastica original contendo na
embalagem prazo de validade marca e endereco do fabricante

SUDEST
PA
E

430,00

2,98

1.281,40

00041

PMJ-MISTURA PARA BOLO 400 GRAMAS>
embalado em saco plastico proprio para alimentos contendo o
nome e o endereco do fabricante nome e marca do produto data
de fabricacao prazo de validade e numero de lote ingredientes
necessarios a acrescentar para o preparo do bolo leite e ovos
00023 00014095 validade: minima de seis 06 meses a partir da data de fabricacao
que nao podera ser superior a quinze 15 dias da data da entrega
reposicao do produto no caso de alteracao do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade embalagens danificadas e que
nao correspondam a descricao do produto

REGINA PA

800,00

1,65

1.320,00

00059

PMJ-FARINHA DE TAPIOCA 500 GRAMAS>
00014 00000449 acondicionada em embalagem plastica original contendo na
embalagem prazo de validade marca e endereco do fabricante

SUDEST
PA
E

35,00

2,98

104,30

00064

PMJ-MISTURA PARA BOLO 400 GRAMAS>
embalado em saco plastico proprio para alimentos contendo o
nome e o endereco do fabricante nome e marca do produto data
de fabricacao prazo de validade e numero de lote ingredientes
necessarios a acrescentar para o preparo do bolo leite e ovos
00023 00014095 validade: minima de seis 06 meses a partir da data de fabricacao
que nao podera ser superior a quinze 15 dias da data da entrega
reposicao do produto no caso de alteracao do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade embalagens danificadas e que
nao correspondam a descricao do produto

REGINA PA

75,00

1,65

123,75

00093

PMJ-FARINHA DE TAPIOCA 500 GRAMAS>
00014 00000449 acondicionada em embalagem plastica original contendo na
embalagem prazo de validade marca e endereco do fabricante

SUDEST
PA
E

70,00

2,98

208,60

00098

PMJ-MISTURA PARA BOLO 400 GRAMAS>
embalado em saco plastico proprio para alimentos contendo o
nome e o endereco do fabricante nome e marca do produto data
de fabricacao prazo de validade e numero de lote ingredientes
00023 00014095 necessarios a acrescentar para o preparo do bolo leite e ovos
validade: minima de seis 06 meses a partir da data de fabricacao
que nao podera ser superior a quinze 15 dias da data da entrega
reposicao do produto no caso de alteracao do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade embalagens danificadas e que

REGINA PA

150,00

1,65

247,50
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Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato

CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME
21.610.147/0001-73
RUA BARAO DOS AYMORES, 205 - RUBIA - NOVA VENECIA - ES - CEP: 29830000
2737526785

comercial.armini@gmail.com

Dotação:
nao correspondam a descricao do produto

00109

PMJ-LEITE DE SOJA EM PO 250 GRAMAS>
sabor natural ou baunilha extrato de soja oleo de soja refinado
00016 00011164 vitaminas e minerais maltodextrina sal refinado l-metionina
estabilizante lecitina de soja e espressante goma guar nao conter
gluten

JASMINE UN

20,00

9,80

196,00

00110

PMJ-MISTURA PARA BOLO 400 GRAMAS>
embalado em saco plastico proprio para alimentos contendo o
nome e o endereco do fabricante nome e marca do produto data
de fabricacao prazo de validade e numero de lote ingredientes
necessarios a acrescentar para o preparo do bolo leite e ovos
00023 00014095 validade: minima de seis 06 meses a partir da data de fabricacao
que nao podera ser superior a quinze 15 dias da data da entrega
reposicao do produto no caso de alteracao do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade embalagens danificadas e que
nao correspondam a descricao do produto

REGINA PA

100,00

1,65

165,00

00124

PMJ-FARINHA DE TAPIOCA 500 GRAMAS>
00014 00000449 acondicionada em embalagem plastica original contendo na
embalagem prazo de validade marca e endereco do fabricante

SUDEST
PA
E

880,00

2,98

2.622,40

00129

PMJ-MISTURA PARA BOLO 400 GRAMAS>
embalado em saco plastico proprio para alimentos contendo o
nome e o endereco do fabricante nome e marca do produto data
de fabricacao prazo de validade e numero de lote ingredientes
necessarios a acrescentar para o preparo do bolo leite e ovos
00023 00014095 validade: minima de seis 06 meses a partir da data de fabricacao
que nao podera ser superior a quinze 15 dias da data da entrega
reposicao do produto no caso de alteracao do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade embalagens danificadas e que
nao correspondam a descricao do produto

REGINA PA

1.600,00

1,65

2.640,00

Total do Fornecedor: 21.947,00
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RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME
26.635.561/0001-50
RUA GUERINO GIUBERTI, 666 - SANTO ANTONIO - RIO BANANAL - ES - CEP: 29900532
2732651942

riobananalcomercial@hotmail.com

Dotação:
Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade Quantidade

Unitário

Valor Total

00015

PMJ-MILHO PARA CANJICA 500 GRAMAS>
classe branco tipo 1 acondicionamento embalagem plastica
00022 00000536 original validade 5 meses a partir da data de entraga contendo na
embalagem marca e endereco do fabricante legislacao conforme
resolucao rdc 263 de 22 de setembro de 2005

SUDEST
PA
E

455,00

1,67

759,85

00063

PMJ-MILHO PARA CANJICA 500 GRAMAS>
classe branco tipo 1 acondicionamento embalagem plastica
00022 00000536 original validade 5 meses a partir da data de entraga contendo na
embalagem marca e endereco do fabricante legislacao conforme
resolucao rdc 263 de 22 de setembro de 2005

SUDEST
PA
E

15,00

1,67

25,05

00097

PMJ-MILHO PARA CANJICA 500 GRAMAS>
classe branco tipo 1 acondicionamento embalagem plastica
00022 00000536 original validade 5 meses a partir da data de entraga contendo na
embalagem marca e endereco do fabricante legislacao conforme
resolucao rdc 263 de 22 de setembro de 2005

SUDEST
PA
E

30,00

1,67

50,10

00108

PMJ-AVEIA 200 GRAMAS FLOCOS FINOS>
em embalagem intacta contendo externamente os dados de
identificacao procedencia informacoes nutricionais numero de
lote data de validade quantidade do produto apresentar registro
00003 00013443 no orgao competente o conteudo devera estar bem solto e seco
no pacote devera ter cor uniforme nao devera apresentar
problemas com misturas inadequadas ao produto presenca de
impurezas cheiro nao caracteristico sabor inalterado na
embalagem contedo prazo de validade

YOKI

200,00

2,76

552,00

UN

Total do Fornecedor: 1.387,00
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CNPJ
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SERVI CARNE LTDA - EPP
30.974.026/0001-00
RUA Francisco Alves, 26 - CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES - CEP: 29146440
2732865480

servicarneltda@yahoo.com.br

Dotação:
Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade Quantidade

Unitário

Valor Total

00008

PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) EM CUBOS 1 KG>
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
00012 00003764 2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

CARDEX KG

6.185,00

13,70

84.734,50

00009

#PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) MOIDA 1 KG#
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
00011 00012289 2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

CARDEX KG

5.676,00

12,40

70.382,40

00012

PMJ-FILÉ PEITO FRANGO 1KG>
congelado sem pele e sem osso aspecto cor cheiro e sabor
proprio sem manchas parasitas e larvas acondicionado em saco
00015 00012566 plástico de polietileno transparente atoxico contendo na
embalagem a identificacao do produto dados do abatedouro
prazo de validade produto sujeito a verificacao no ato da entrega

GUIBOM UND

6.250,00

8,40

52.500,00

00017

#PMJ-ÓLEO DE SOJA 900ML#
puro refinado sem colesterol rico em vitamina e acondicionado
00024 00015922 em embalagem plastica com dados de identificacao do produto
marca do fabricante prazo de validade e de acordo com a
resolucao 12/78 da cnnpa

CORCO
UND
VADO

1.260,00

3,80

4.788,00

00033

PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) EM CUBOS 1 KG>
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
00012 00003764 2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

CARDEX KG

1.000,00

13,70

13.700,00

00034

#PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) MOIDA 1 KG#
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
00011 00012289 2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

CARDEX KG

1.000,00

12,40

12.400,00

00037

PMJ-FILÉ PEITO FRANGO 1KG>
congelado sem pele e sem osso aspecto cor cheiro e sabor
00015 00012566 proprio sem manchas parasitas e larvas acondicionado em saco
plástico de polietileno transparente atoxico contendo na
embalagem a identificacao do produto dados do abatedouro

GUIBOM UND

1.000,00

8,40

8.400,00
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Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato

SERVI CARNE LTDA - EPP
30.974.026/0001-00
RUA Francisco Alves, 26 - CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES - CEP: 29146440
2732865480

servicarneltda@yahoo.com.br

Dotação:
prazo de validade produto sujeito a verificacao no ato da entrega

00040

PMJ-MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS>
primeira qualidade procedencia nacional isento de mofo manchas
esverdeadas com pontos brancos e cinza de odores estranhos
00020 00011787 e de substancias nocivas embalagem tipo sacos de polietileno
termossoldada transparentes atoxicos e resistentes declarar
marca nome e endereco do empacotador prazo de validade

STA
PA
AMALIA

700,00

2,68

1.876,00

00043

#PMJ-ÓLEO DE SOJA 900ML#
puro refinado sem colesterol rico em vitamina e acondicionado
00024 00015922 em embalagem plastica com dados de identificacao do produto
marca do fabricante prazo de validade e de acordo com a
resolucao 12/78 da cnnpa

CORCO
UND
VADO

300,00

3,80

1.140,00

00056

PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) EM CUBOS 1 KG>
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
00012 00003764 2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

CARDEX KG

55,00

13,70

753,50

00057

#PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) MOIDA 1 KG#
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
00011 00012289 2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

CARDEX KG

60,00

12,40

744,00

00060

PMJ-FILÉ PEITO FRANGO 1KG>
congelado sem pele e sem osso aspecto cor cheiro e sabor
proprio sem manchas parasitas e larvas acondicionado em saco
00015 00012566 plástico de polietileno transparente atoxico contendo na
embalagem a identificacao do produto dados do abatedouro
prazo de validade produto sujeito a verificacao no ato da entrega

GUIBOM UND

50,00

8,40

420,00

00066

#PMJ-ÓLEO DE SOJA 900ML#
puro refinado sem colesterol rico em vitamina e acondicionado
00024 00015922 em embalagem plastica com dados de identificacao do produto
marca do fabricante prazo de validade e de acordo com a
resolucao 12/78 da cnnpa

CORCO
UND
VADO

80,00

3,80

304,00

00073

PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) EM CUBOS 1 KG>
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
00012 00003764 2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

CARDEX KG

240,00

13,70

3.288,00

00074

00011 00012289

CARDEX KG

244,00

12,40

3.025,60

#PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) MOIDA 1 KG#
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
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SERVI CARNE LTDA - EPP
30.974.026/0001-00
RUA Francisco Alves, 26 - CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES - CEP: 29146440
2732865480

servicarneltda@yahoo.com.br

Dotação:
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

00075

PMJ-FILÉ PEITO FRANGO 1KG>
congelado sem pele e sem osso aspecto cor cheiro e sabor
proprio sem manchas parasitas e larvas acondicionado em saco
00015 00012566 plástico de polietileno transparente atoxico contendo na
embalagem a identificacao do produto dados do abatedouro
prazo de validade produto sujeito a verificacao no ato da entrega

GUIBOM UND

300,00

8,40

2.520,00

00090

PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) EM CUBOS 1 KG>
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
00012 00003764 2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

CARDEX KG

120,00

13,70

1.644,00

00091

#PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) MOIDA 1 KG#
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
00011 00012289 2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

CARDEX KG

120,00

12,40

1.488,00

00094

PMJ-FILÉ PEITO FRANGO 1KG>
congelado sem pele e sem osso aspecto cor cheiro e sabor
proprio sem manchas parasitas e larvas acondicionado em saco
00015 00012566 plástico de polietileno transparente atoxico contendo na
embalagem a identificacao do produto dados do abatedouro
prazo de validade produto sujeito a verificacao no ato da entrega

GUIBOM UND

100,00

8,40

840,00

00099

#PMJ-ÓLEO DE SOJA 900ML#
puro refinado sem colesterol rico em vitamina e acondicionado
00024 00015922 em embalagem plastica com dados de identificacao do produto
marca do fabricante prazo de validade e de acordo com a
resolucao 12/78 da cnnpa

CORCO
UND
VADO

160,00

3,80

608,00

00121

PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) EM CUBOS 1 KG>
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
00012 00003764 2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

CARDEX KG

2.500,00

13,70

34.250,00

00122

00011 00012289

CARDEX KG

2.100,00

12,40

26.040,00

#PMJ-CARNE BOVINA (ACÉM) MOIDA 1 KG#
apresentacao sem osso conservacao congelado aspecto cor
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SERVI CARNE LTDA - EPP
30.974.026/0001-00
RUA Francisco Alves, 26 - CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES - CEP: 29146440
2732865480

servicarneltda@yahoo.com.br

Dotação:
cheiro e sabor proprio higienico sanitaria isento de sujidades
parasitas e larvas legislacao conforme lei 6925 de 17 dezembro
2001 verificacao produto sujeito a verificacao no ato da entrega
porcentagem de gordura especificacao do corte marca endereco
do fabricante marcas carimbos e registros no ma ms e selo de
inspecao federal sif verificacao produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

00125

PMJ-FILÉ PEITO FRANGO 1KG>
congelado sem pele e sem osso aspecto cor cheiro e sabor
proprio sem manchas parasitas e larvas acondicionado em saco
00015 00012566 plástico de polietileno transparente atoxico contendo na
embalagem a identificacao do produto dados do abatedouro
prazo de validade produto sujeito a verificacao no ato da entrega

GUIBOM UND

2.500,00

8,40

21.000,00

00128

PMJ-MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS>
primeira qualidade procedencia nacional isento de mofo manchas
esverdeadas com pontos brancos e cinza de odores estranhos
00020 00011787 e de substancias nocivas embalagem tipo sacos de polietileno
termossoldada transparentes atoxicos e resistentes declarar
marca nome e endereco do empacotador prazo de validade

STA
PA
AMALIA

1.000,00

2,68

2.680,00

00131

#PMJ-ÓLEO DE SOJA 900ML#
puro refinado sem colesterol rico em vitamina e acondicionado
00024 00015922 em embalagem plastica com dados de identificacao do produto
marca do fabricante prazo de validade e de acordo com a
resolucao 12/78 da cnnpa

CORCO
UND
VADO

600,00

3,80

2.280,00

Total do Fornecedor: 351.806,00
Total Geral: 851.927,90
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