Prefeitura Municipal de Jaguaré
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
Pregão Presencial Nº 000019/2017 - 27/03/2017 - Processo Nº 000919/2017
Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato

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-ABACAXI#
caracteristicas tecnicas:
perola in natura pesando aproximadamente 1.5 kg por unidade
00001 00005128 tamanho e coloracao uniforme isentos de sujidades parasitas e
larvas sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte
conforme resolucao rdc 272/2005 da anvisa e suas alteracoes
posteriores produto sujeito a verifificacao no ato entrega

CEASA

UN

1.395,00

5,14

7.170,30

00004

#PMJ-CENOURA#
caracteristicas tecnicas:
in natura de primeira qualidade tamanho coloracao uniforme firme
00004 00000547 e intacta isentas de sujidades parasitas e larvas sem danos
fisicos oriundos do manuseio e transporte conforme resolucao
rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

3.100,00

2,72

8.432,00

00006

#PMJ-VAGEM 1KG#
caracteristicas tecnicas:
in natura bem desenvolvida de primeira qualidade tamanho
coloracao uniforme firme e intacto isentos de sujidades parasitas
00007 00003759 e larvas sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte
conforme resolucao rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas
alteracoes posteriores produto sujeito a verificacao no ato da
entrega

CEASA

KG

558,00

6,54

3.649,32

00007

#PMJ-ABACAXI#
caracteristicas tecnicas:
perola in natura pesando aproximadamente 1.5 kg por unidade
00001 00005128 tamanho e coloracao uniforme isentos de sujidades parasitas e
larvas sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte
conforme resolucao rdc 272/2005 da anvisa e suas alteracoes
posteriores produto sujeito a verifificacao no ato entrega

CEASA

UN

331,00

5,14

1.701,34

00010

#PMJ-CENOURA#
caracteristicas tecnicas:
in natura de primeira qualidade tamanho coloracao uniforme firme
00004 00000547 e intacta isentas de sujidades parasitas e larvas sem danos
fisicos oriundos do manuseio e transporte conforme resolucao
rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

650,00

2,72

1.768,00

00012

#PMJ-VAGEM 1KG#
caracteristicas tecnicas:
in natura bem desenvolvida de primeira qualidade tamanho
coloracao uniforme firme e intacto isentos de sujidades parasitas
00007 00003759 e larvas sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte
conforme resolucao rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas
alteracoes posteriores produto sujeito a verificacao no ato da
entrega

CEASA

KG

120,00

6,54

784,80

00013

#PMJ-ABACAXI#
caracteristicas tecnicas:
perola in natura pesando aproximadamente 1.5 kg por unidade
00001 00005128 tamanho e coloracao uniforme isentos de sujidades parasitas e
larvas sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte
conforme resolucao rdc 272/2005 da anvisa e suas alteracoes
posteriores produto sujeito a verifificacao no ato entrega

CEASA

UN

54,00

5,14

277,56
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Contato

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:

00016

#PMJ-CENOURA#
caracteristicas tecnicas:
in natura de primeira qualidade tamanho coloracao uniforme firme
00004 00000547 e intacta isentas de sujidades parasitas e larvas sem danos
fisicos oriundos do manuseio e transporte conforme resolucao
rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

150,00

2,72

408,00

00018

#PMJ-VAGEM 1KG#
caracteristicas tecnicas:
in natura bem desenvolvida de primeira qualidade tamanho
coloracao uniforme firme e intacto isentos de sujidades parasitas
00007 00003759 e larvas sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte
conforme resolucao rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas
alteracoes posteriores produto sujeito a verificacao no ato da
entrega

CEASA

KG

20,00

6,54

130,80

00021

#PMJ-ABACAXI#
caracteristicas tecnicas:
perola in natura pesando aproximadamente 1.5 kg por unidade
00001 00005128 tamanho e coloracao uniforme isentos de sujidades parasitas e
larvas sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte
conforme resolucao rdc 272/2005 da anvisa e suas alteracoes
posteriores produto sujeito a verifificacao no ato entrega

CEASA

UN

620,00

5,14

3.186,80

00024

#PMJ-CENOURA#
caracteristicas tecnicas:
in natura de primeira qualidade tamanho coloracao uniforme firme
00004 00000547 e intacta isentas de sujidades parasitas e larvas sem danos
fisicos oriundos do manuseio e transporte conforme resolucao
rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores
produto sujeito a verificacao no ato da entrega

CEASA

KG

1.400,00

2,72

3.808,00

00026

#PMJ-VAGEM 1KG#
caracteristicas tecnicas:
in natura bem desenvolvida de primeira qualidade tamanho
coloracao uniforme firme e intacto isentos de sujidades parasitas
00007 00003759 e larvas sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte
conforme resolucao rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas
alteracoes posteriores produto sujeito a verificacao no ato da
entrega

CEASA

KG

270,00

6,54

1.765,80

Total do Fornecedor: 33.082,72
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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

00002

#PMJ-BISCOITO DOCE 500 GRAMAS#
doce composto de farinha de trigo gordura vegetal sal acucar e
outras substancias permitidas acondicionado em embalagem de
00002 00005407 polipropileno contendo na embalagem especificacoes dos
ingredientes informacoes do fabricante prazo de validade e de
acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

AGUIA

PA

2.593,00

3,64

9.438,52

00008

#PMJ-BISCOITO DOCE 500 GRAMAS#
doce composto de farinha de trigo gordura vegetal sal acucar e
outras substancias permitidas acondicionado em embalagem de
00002 00005407 polipropileno contendo na embalagem especificacoes dos
ingredientes informacoes do fabricante prazo de validade e de
acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

AGUIA

PA

507,00

3,64

1.845,48

00014

#PMJ-BISCOITO DOCE 500 GRAMAS#
doce composto de farinha de trigo gordura vegetal sal acucar e
outras substancias permitidas acondicionado em embalagem de
00002 00005407 polipropileno contendo na embalagem especificacoes dos
ingredientes informacoes do fabricante prazo de validade e de
acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

AGUIA

PA

100,00

3,64

364,00

00022

#PMJ-BISCOITO DOCE 500 GRAMAS#
doce composto de farinha de trigo gordura vegetal sal acucar e
outras substancias permitidas acondicionado em embalagem de
00002 00005407 polipropileno contendo na embalagem especificacoes dos
ingredientes informacoes do fabricante prazo de validade e de
acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

AGUIA

PA

1.200,00

3,64

4.368,00

Total do Fornecedor: 16.016,00
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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

00003

#PMJ-CANJIQUINHA DE MILHO AMARELO 1 KG#
caracteristicas tecnicas:
fabricado a partir de materias primas sas e limpas isento de mofo
00003 00015978 substancias nocivas preparacao final inadequada acondicionado
em embalagem de polietileno transparente atoxico e intacta com
validade minima de seis meses a contar da data da entrega
conforme resolucao rdc 263 de 22/09/2005

NORTE

KG

710,00

2,52

1.789,20

00005

#PMJ-FEIJÃO CARIOCA 1KG#
tipo 1 novo graos inteiros e saos safra do ano de entrega teor de
umidade maxima de quatorze por cento isento de material terroso
sujidades e misturas de outras variedades e especies
00006 00000475 embalagem plastica resistente e atoxica validade cinco meses a
partir da entrega rotulagem com identificacao e contato do
fornecedor nome do produto peso prazo de validade e
informacoes nutricionais caracteristica adicional do produto
condicoes do produto de acordo com a legislacao vigente

NICO

PA

1.889,00

4,43

8.368,27

00009

#PMJ-CANJIQUINHA DE MILHO AMARELO 1 KG#
caracteristicas tecnicas:
fabricado a partir de materias primas sas e limpas isento de mofo
00003 00015978 substancias nocivas preparacao final inadequada acondicionado
em embalagem de polietileno transparente atoxico e intacta com
validade minima de seis meses a contar da data da entrega
conforme resolucao rdc 263 de 22/09/2005

NORTE

KG

290,00

2,52

730,80

00011

#PMJ-FEIJÃO CARIOCA 1KG#
caracteristicas tecnicas:
tipo um novo graos inteiros e saos de primeira qualidade com teor
de umidade maximo de quatorze por cento cor e odor
caracteristico isento de material terroso sujidades e misturas de
00005 00000475 outras variedades acondicionado em embalagem de polietileno
transparente atoxico e intacta contendo identificacao do
fornecedor nome do produto peso prazo de validade e
informacoes nutricionais caracteristica adicional do produto com
validade minimo de cinco meses a contar da data da entrega
conforme legislacao vigente

NICO

PA

821,00

4,43

3.637,03

00015

#PMJ-CANJIQUINHA DE MILHO AMARELO 1 KG#
caracteristicas tecnicas:
fabricado a partir de materias primas sas e limpas isento de mofo
00003 00015978 substancias nocivas preparacao final inadequada acondicionado
em embalagem de polietileno transparente atoxico e intacta com
validade minima de seis meses a contar da data da entrega
conforme resolucao rdc 263 de 22/09/2005

NORTE

KG

50,00

2,52

126,00

00017

#PMJ-FEIJÃO CARIOCA 1KG#
caracteristicas tecnicas:
tipo um novo graos inteiros e saos de primeira qualidade com teor
de umidade maximo de quatorze por cento cor e odor
caracteristico isento de material terroso sujidades e misturas de
00005 00000475 outras variedades acondicionado em embalagem de polietileno
transparente atoxico e intacta contendo identificacao do
fornecedor nome do produto peso prazo de validade e
informacoes nutricionais caracteristica adicional do produto com
validade minimo de cinco meses a contar da data da entrega
conforme legislacao vigente

NICO

PA

110,00

4,43

487,30
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Governo do Estado do ESPIRITO SANTO
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Vencedor
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Endereço
Contato

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:

00019

#PMJ-CANJIQUINHA DE MILHO AMARELO 1 KG#
caracteristicas tecnicas:
fabricado a partir de materias primas sas e limpas isento de mofo
00003 00015978 substancias nocivas preparacao final inadequada acondicionado
em embalagem de polietileno transparente atoxico e intacta com
validade minima de seis meses a contar da data da entrega
conforme resolucao rdc 263 de 22/09/2005

NORTE

KG

100,00

2,52

252,00

00020

#PMJ-FEIJÃO CARIOCA 1KG#
caracteristicas tecnicas:
tipo um novo graos inteiros e saos de primeira qualidade com teor
de umidade maximo de quatorze por cento cor e odor
caracteristico isento de material terroso sujidades e misturas de
00005 00000475 outras variedades acondicionado em embalagem de polietileno
transparente atoxico e intacta contendo identificacao do
fornecedor nome do produto peso prazo de validade e
informacoes nutricionais caracteristica adicional do produto com
validade minimo de cinco meses a contar da data da entrega
conforme legislacao vigente

NICO

PA

300,00

4,43

1.329,00

00023

#PMJ-CANJIQUINHA DE MILHO AMARELO 1 KG#
caracteristicas tecnicas:
fabricado a partir de materias primas sas e limpas isento de mofo
00003 00015978 substancias nocivas preparacao final inadequada acondicionado
em embalagem de polietileno transparente atoxico e intacta com
validade minima de seis meses a contar da data da entrega
conforme resolucao rdc 263 de 22/09/2005

NORTE

KG

450,00

2,52

1.134,00

00025

#PMJ-FEIJÃO CARIOCA 1KG#
caracteristicas tecnicas:
tipo um novo graos inteiros e saos de primeira qualidade com teor
de umidade maximo de quatorze por cento cor e odor
caracteristico isento de material terroso sujidades e misturas de
00005 00000475 outras variedades acondicionado em embalagem de polietileno
transparente atoxico e intacta contendo identificacao do
fornecedor nome do produto peso prazo de validade e
informacoes nutricionais caracteristica adicional do produto com
validade minimo de cinco meses a contar da data da entrega
conforme legislacao vigente

NICO

PA

1.130,00

4,43

5.005,90

Total do Fornecedor: 22.859,50
Total Geral: 71.958,22
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