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00002922

[PMJAG-ÁGUA MINERAL 20 LITROS>>
caracteristicas tecnicas:
natural potavel sem gas acondicionados em garrafoes de propriedade
da fornecedora fabricados em polietileno de excelente qualidade
retornaveis azul claro super transparente resistentes a impactos com
capacidade para 20 (vinte) litros cada e devidamente higienizados
rotulo contendo dados de origem da agua minera como nome da fonte
natureza da agua localidade data e numero de concessao da lavra
prazo de validade minimo seis meses

1.866,90210,00 8,890GL   00003 00101

00005930

[PMJAG-AMENDOIM, PACOTE COM 500 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
cru com pele constituido de graos de primeira qualidade inteiros saos
limpos sem fermentacao e mofo isento de sujidades parasitas e larvas
acondicionado em embalagem saco plastico transparente atoxico com
prazo de validade minimo de quatro meses a contar da data da entrega

592,50125,00 4,740PA   00005 00018

00006083

[PMJAG-AZEITE DE OLIVA, EMBALAGEM COM 500ML>>
caracteristicas tecnicas: 
virgem e refinado cem por cento puro acidez de meio por cento
acondicionado em embalagem de vidro com validade minima de dez
meses a partir da data de entrega conforme resolucao rdc 270 de
22/09/2005

877,2452,00 16,870UNID 00006 00022

00019687

[PMJAG-BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, 400 GRAMAS>>
caraceteristicas tecnicas:
composto a base de farinha de trigo ferro e acido folico acucar gordura
vegetal amido sal fermento quimico acidulante estabilizantes e
aromatizantes acondicionado em embalagem de polipropileno contendo
na embalagem especificacoes dos ingredientes informacoes do
fabricante prazo de validade

1.201,92384,00 3,130PA   00008 00035

00001410

[PMJAG-CANELA EM PÓ, PACOTE COM 50 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
homogeneo de coloracao marrom isento de materiais estranhos a sua
especie acondicionado em embalagem propria contendo na embalagem 
a identificacao do produto marca do fabricante prazo de validade

571,28148,00 3,860PA   00011 00041

00004956

[PMJAG-LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
composto de leite integral acucar e lactose (tradicional) de consistencia
cremosa e textura homogenea acondicionado em embalagem contendo
a identificacao do produto marca do fabricante prazo de validade e
peso liquido registro no ministerio da agricultura e/ou ministerio da
saude

3.009,40820,00 3,670CX   00018 00067

00003757

[PMJAG-MILHO VERDE, LATA COM 200 GRAMAS>>
características técnicas:
em conserva, imersa em água e sal, de primeira qualidade, tamanho e
coloracao uniformes, sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte, conforme resolução rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e
suas alterações posteriores, produto sujeito a verificacao no ato da
entrega.

971,70410,00 2,370LA   00023 00080

00000481

[PMJAG-SAL REFINADO, PACOTE COM 1KG>>
caracteristicas tecnicas:
iodado acondicionado em embalagem plastica original prazo validade
minimo de seis meses a contar da data de entrega conforme resolucao
rdc 130 de 26/05/2003

77,2278,00 0,990PA   00030 00094

00004957
[PMJAG-SALSICHA BOVINA, TIPO HOT DOG, KG>>
caracteristicas tecnicas:
tempero e recheio tradicional conservado a vacuo congelada cor

2.006,00295,00 6,800KG   00031 00095
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cheiro e sabor proprio isento de sujidades parasitas e larvas
embalagem contendo externamente a identificacao do produto marca
do fabricante prazo de validade minimo de seis meses a partir da
entrega e peso liquido conforme resolucao rdc 259 de 20/09/2001
produto sujeito a verificacao no ato da entrega

00000530

[PMJAG-VINAGRE 750ML>>
caracteristicas tecnicas:
acido acetico acondicionado em embalagem plastica devendo constar a
data de fabricacao e da validade e o numero do lote e registro no orgao
competente

223,20124,00 1,800UNID 00034 00100

00005128

[PMJAG-ABACAXI>>
caracteristicas tecnicas:
perola in natura pesando aproximadamente 1.5 kg por unidade 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

281,4070,00 4,020UNID 00035 00013

00015975

[PMJAG-ALFACE LISA>>
caracteristicas tecnicas: 
fresca de colheita recente folhas brilhantes lisas e vicosas firmes e
sem areas escuras coloracao e tamanho uniforme e tipico da variedade
sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparencia e
qualidade com peso aproximado de duzentos e cinquenta gramas por
unidade

292,40170,00 1,720UNID 00038 00016

00017342

PMJ-AMEIXA EM CALDA 500G>
calda obtida de frutas maduras interias  limpas e desidratadas  livre de
fermentacoes manchas ou defeitos acondicionadas em latas com
tratamento interno com 500 gramas contendo na embalagem os dados
de identificacao do produto marca do fabricante prazo de validade e de
acordo com as normas e padroes para alimentos cnnpa

973,50110,00 8,850LA   00040 00012

00003756

[PMJAG-AZEITONA EM CONSERVA, POTE COM 500 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas: 
imersa em liquido de primeira qualidade tamanho e coloracao uniformes
sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte conforme
resolucao rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas alteracoes
posterioresproduto sujeito a verificacao no ato da entrega

1.008,97163,00 6,190PT   00045 00023

00004874

[PMJAG-BACON KG>>
caracteristicas tecnicas: 
defumado de primeira qualidade isento de aditivos ou substancias
estranhas improprias ao consumo acondicionado em embalagem
primaria constituida de plastico atoxico transparente isenta de
sujidades e ou acao de microorganismos devidamente selada com
especificacao de peso validade produto e marca/procedencia com
validade minimia de tres meses a contar da data da entrega

2.790,00155,00 18,000KG   00046 00025

00001892

[PMJAG-BANANA DA TERRA>>
caracteristicas tecnicas: 
in natura de primeira qualidade tamanho coloracao uniforme firme 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

652,40140,00 4,660KG   00048 00028

00000459

[PMJAG-BATATA INGLESA KG>>
caracteristicas tecnicas: 
casca amarela semiprecoce a semitardia lavada de primeira qualidade
tamanho coloracao uniforme firme e intacta isentas de sujidades

888,00200,00 4,440KG   00050 00032



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO Espírito Santo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pregão Presencial Nº 000005/2020 - 12/06/2020 - Processo Nº 001427/2020

Vencedor BAR RESTAURANTE E PIZZARIA SKINAO LTDA

CNPJ 31.690.787/0001-94

Endereço Avenida Nove de Agosto, 2143 - Centro - Jaguare - ES - CEP: 

Contato 2737691628      jaguafarma01@hotmail.com

parasitas e larvassem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte
om peso aproximado de duzentos gramas por unidade conforme
resolucao rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas alteracoes
posteriores produto sujeito a verificacao no ato da entrega

00020249

[PMJAG-BICARBONATO DE SÓDIO, PACOTE COM 100 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
po fino cristalino branco inodoro para uso culinario contendo na
embalagem informacoes do fabricante data de fabricacao e data de
validade

84,8020,00 4,240PA   00052 00034

00015978

[PMJAG-CANJIQUINHA DE MILHO AMARELO 1 KG>>
caracteristicas tecnicas: 
fabricado a partir de materias primas sas e limpas isento de mofo
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

141,9357,00 2,490UNID 00059 00042

00014759

[PMJAG-CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA), PACOTE COM
1KG>>
caracteristicas tecnicas:
congelada proveniente de aves sadias abatidas sob inspecao
veterinaria livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante
acondicionado em embalagem plastica atoxica resistente rotulada e
contendo nome e endereco do abatedouro registro no sif identificacao
completa do produto data de fabricacao prazo de validade e prazo
maximo de consumo temperatura de estocagem armazenamento e
conservacao peso liquido

4.723,20615,00 7,680KG   00063 00046

00014761

[PMJAG-CARNE DE FRANGO (FILÉ DE PEITO) 1KG>>
caracteristicas tecnicas:
sem pele congelada proveniente de aves sadias abatidas sob inspecao
veterinaria livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante
acondicionado em embalagem plastica atoxica resistente rotulada e
contendo nome e endereco do abatedouro registro no sif identificacao
completa do produto data de fabricacao prazo de validade e prazo
maximo de consumo temperatura de estocagem armazenamento e
conservacao peso liquido

4.795,20480,00 9,990KG   00064 00047

00012145

[PMJAG-CEBOLA BRANCA, KG>>
caracteristicas tecnicas: 
branca de primeira qualidade bem desenvolvida tamanho coloracao
uniforme firme e intacta isentas de sujidades parasitas e larvas sem
danos fisicos oriundos do manuseio e transporte com peso aproximado
de duzentos gramas por unidade conforme resolucao rdc 272 de
22/09/2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores produto sujeito a
verificacao no ato da entrega

1.018,90230,00 4,430KG   00065 00048

00000547

[PMJAG-CENOURA KG>>
caracteristicas tecnicas: 
in natura de primeira qualidade tamanho coloracao uniforme firme 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

1.381,80282,00 4,900KG   00066 00049

00000545

[PMJAG-CHUCHU>>
caracteristicas tecnicas:
liso in natura cor verde de primeira qualidade tamanho coloracao
uniforme firme e intacto isentos de sujidades parasitas e larvas sem
danos fisicos oriundos do manuseio e transporte entrega em kg
conforme resolucao rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas
alteracoes posteriores produto sujeito a verificacao no ato da entrega

239,00100,00 2,390KG   00068 00051
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00006076

#PMJ-COUVE-FLOR#
caracteristicas tecnicas:
fresca de primeira qualidade tamanho coloracao uniforme firme 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

457,9095,00 4,820KG   00072 00005

00004865

[PMJAG-CREME DE LEITE, CAIXA COM 200 GRAMAS#
caracteristicas tecnicas:
creme de leite soro de leite em po goma xantana goma jatai goma
guarcaragena fosfato de sodico e citrato de sodio homogeneizado nao
conter glutem acondicionado em embalagem propria contendo as
informacoes de identificacao da empresa peso data de processamento
e data de validade conforme portaria ministerio da agricultura 146 de
07/03/1996

2.000,001.000,00 2,000CX   00073 00053

00014094

[PMJAG-LINGUIÇA DEFUMADA FINA KG>>
caracteristicas tecnicas:
preparada com carne nao mista aspecto normal firme e sem umidade
nao pegajosa isenta de sujidades parasitas e larvas mantida em
temperatura e refrigeracao adequada acondicionada em embalagem
propria contendo identificacao do produto marca do fabricante prazo
de validade

3.906,00350,00 11,160KG   00087 00071

00005108

[PMJAG-MELANCIA>>
caracteristicas tecnicas:
grauda cor da polpa vermelha in natura peso da unidade:
aproximadamente 10 kg entrega em kg a granel de primeira qualidade
tamanho coloracao uniforme firme e intacto 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 verificacao no ato da entrega

1.136,20380,00 2,990KG   00093 00077

00000550

[PMJAG-PIMENTÃO KG>>
caracteristicas tecnicas:
fruto verde (extra a) in natura bem desenvolvido de primeira qualidade
tamanho coloracao uniforme firme e intacto isentos 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

167,7039,00 4,300KG   00101 00085

00012192

[PMJAG-PRESUNTO FATIADO KG>>
caracteristicas tecnicas:
magro cozido com aspecto cheiro e sabor proprio isento de sujidades
parasitas e larvas acondicionado em embalagem apropriada contendo
identificacao do produto marca do fabricante e prazo de validade
registro no ms/ma e de acordo com as normas e padroes para
alimentos cnnpa

3.352,05195,00 17,190KG   00104 00089

00003759

[PMJAG-VAGEM, KG>>
caracteristicas tecnicas:
in natura bem desenvolvida de primeira qualidade tamanho coloracao
uniforme firme e intacto isentos 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

1.480,05165,00 8,970KG   00114 00099

00012573

[PMJAG-BOMBOM, PACOTE COM 1KG>>
caracteristicas tecnicas:
recheado com creme de castanha de caju contendo gluten tracos de
amendoas amendoim avela castanha do para e nozes aconcidionados
em embalagem apropriada contendo os dados de fabricacao e prazo

1.980,7575,00 26,410PA   00144 00038
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de validade

00011956

#PMJ-CEBOLINA VERDE#
caracteristicas tecnicas: 
fresca bem desenvolvida de primeira qualidadetamanho, coloracao
uniforme firme e intacto isentos 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

455,40220,00 2,070MÇ   00155 00003

00013323

[PMJAG-IOGURTE 1 LITRO>>
caracteristicas tecnicas:
parcialmente desnatado com polpa de morango acondicionado em pote
plastico de polietileno devidamente lacrado com tampas aluminizadas
termossoldadas contendo na embalagem a indicacao do produto marca
do fabricante prazo de validade minimo dois meses a contar da data de
entrega

781,00220,00 3,550LT   00173 00065

00007900

#PMJ-MELÃO#
valenciano-amarelo tipo seis in natura pesando aproximadamente 1 kg
de primeira qualidade tamanho coloracao uniforme firme e intacto
isentos de sujidades parasitas e larvas sem danos fisicos oriundos do
manuseio e transporte legislacao: conforme resolucao rdc 272/2005 da
anvisa e suas alteracoes posteriores produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

254,1055,00 4,620KG   00185 00007

00004898

[PMJAG-PICOLE DIVERSOS 70 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
sabores diversos acondicionado em embalagem individual e
reembalados em caixas de papelao resistente

3.850,002.200,00 1,750UNID 00193 00084

00003818

[PMJAG-PIRULITO, PACOTE COM 400 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
composto de acucar essencia cremor tartaro e tartrazina colorido
aromatizado artificialmente caixa com trinta unidades embalagem
contendo as informacoes do produto do fabricante e prazo de validade

507,6565,00 7,810PA   00195 00086

00002993

#PMJ-SALSA#
caracteristicas tecnicas:
in natura coloracao uniforme compacta firme sem lesoes de origem
fisica ou mecanica perfuracoes e cortes isento de sujidades parasitas
e larvas transporte e condicoes adequadas para o consumo de acordo
com as normas e padroes para alimentos cnnpa

432,00180,00 2,400MÇ   00203 00010

00013845

#PMJ-BALA DE CÔCO 400 GRAMAS#
caracteristicas tecnicas:
natural branca de primeira qualidade acondicionado em pacote plastico
ingredientes acucar invertido glucose frutose agua acido citrico dioxido
de titanio aroma identico ao natural de coco gordura vegetal
hidrogenada e leticna de soja  embalagem contendo as informacoes do
produto do fabricante e prazo de validade

114,8010,00 11,480PA   00229 00001

00013443

[PMJAG-AVEIA EM FLOCOS 170 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
isenta de mofo livre de parasitas e substancias nocivas solto e seco
nao apresentar misturas inadequadas ao produto sem impurezas
cheiro sabor inalterado cor uniforme acondicionado em embalagem
intacta contendo externamente os dados de identificacao procedencia
informacoes nutricionais numero de lote data de validade quantidade do
produto apresentar registro no orgao competente

14,553,00 4,850UNID 00313 00021

00004809
#PMJ-PEPINO#
caracteristicas tecnicas:
comum in natura bem desenvolvido de primeira qualidade tamanho

90,0025,00 3,600KG   00377 00008
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coloracao uniforme firme e intacto isentos 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

00009030

#PMJ-PÊRA#
caracteristicas tecnicas:
variedade portuguesa in natura com peso aproximado de duzentos e
sessenta gramas por unidade de primeira qualidade tamanho coloracao
uniforme firme e intacto isentos de sujidades parasitas e larvas sem
danos fisicos oriundos do manuseio e transporte conforme resolucao
rdc 272 de 22/092005 da anvisa e suas alteracoes posteriores produto
sujeito a verificacao no ato da entrega

156,8020,00 7,840KG   00378 00009

Total do Fornecedor:  51.805,81
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00011095

[PMJAG-MAIONESE 1KG>>
caracteristicas tecnicas:
obtida com ovos e oleos vegetais com adicao de condimentos
substancias comestiveis e sem corantes de consistencia cremosa na
cor amarelo claro com cheiro e sabor proprios isento de sujidades e
seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao
acondicionada em frasco plastico hermeticamente fechado com prazo
de validade minimo de quatro meses a contar da data d a entrega e
suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05
e suas alteracoes posteriores produto sujeito a verificacao no ato da
entrega e aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa

1.096,20189,00 5,800PT   00019 00074

00000448

[PMJAG-CÔCO RALADO, PACOTE 100 GRAMAS>>
caracteristicas tenicas:
desidratado prazo de validade minimo de dez meses a partir da data de
entrega conforme resolucao rdc 272 de 22/09/2005

832,00320,00 2,600PA   00069 00054

00018090

[PMJAG-FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, PACOTE COM 2KG>>
caracteristicas tecnicas:
de primeira qualidade solta e seca cor e odor caracteristico isentas de
misturas inadequadas impurezas manchas acondicionado em
embalagem de polietileno transparente atoxico e intacta com validade
minimo de seis meses a contar da data da entrega conforme resolucao
rdc 263 de 22/09/2005

701,76129,00 5,440PA   00074 00055

00015983

[PMJAG-FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 1KG>>
caracteristicas tecnicas:
amarelo isento de mofo ou boloro odores estranhos e substancias
nocivas acondicionado em embalagem plastico atoxico transparente o
termosselada embalagem primaria declarando a marca nome e
endereco do fabricante peso liquido prazo de validade lote numero do
registro no orgao competente validade minima de seis meses a contar
da data de entrega

414,00230,00 1,800PA   00080 00062

Total do Fornecedor:  3.043,96
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00019689

[PMJAG-CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
em po homogeneo embalado a vacuo obtido da torracao e moagem de
graos bebida dura para melhor predominantemente da especie arabica
admitindo mistura com conilon ponto de torra variando entre
moderadamente escura e escura acondicionado em pacotes
metalizados contendo registro da data de fabricacao e prazo de
validade minimo de doze meses

6.901,501.070,00 6,450PA   00010 00039

00012950

[PMJAG-FARINHA PARA KIBE, PACOTE COM 500 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
isenta de mofo ou bolores odores estranhos e substancias nocivas
condicionado em embalagem plastico atoxico transparente e incolor
termosselada declarando a marca nome e endereco do fabricante peso
liquido prazo de validade lote numero do registro no orgão competente
com validade mínima de seis meses a partir da data de entrega

232,9085,00 2,740PA   00014 00057

00000536

[PMJAG-MILHO BRANCO, TIPO CANJICA, PACOTE COM 500
GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
tipo um isenta de mofo ou bolores odores estranhos e substancias
nocivas ausencia de sujidades parasitas ou larvas acondicionado
embalagem plastica contendo externamente na embalagem os dados de
identificacao do produto do fabricante prazo de validade minimo de
cinco meses a partir da data de entrega com registro do ministerio da
saude

430,95195,00 2,210PA   00021 00078

00012943

[PMJAG-MILHO DE PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
beneficiado polido isento de sujidades parasitas e larvas com teor de
umidade maximo de quartorze por cento acondicionado em embalagem
plastica contendo externamente os dados de identificacao do produto e
do empacotador prazo de validade

403,20192,00 2,100PA   00022 00079

00007907

[PMJAG-CHOCOLATE GRANULADO, PACOTE COM 500 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
acondicionado em embalagem plastica com identificacao do produto
validade quantidade e registro no orgao competente

344,5050,00 6,890PA   00067 00050

00004952

[PMJAG-GOIABADA, PACOTE COM 500 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
tabletes pesando aproximadamente 300 gramas doce com embalada a
vacuo acondicionada em plastico contendo na embalagem a
identificacao do produto do fabricante data de fabricacao prazo de
validade

739,20220,00 3,360PA   00082 00064

Total do Fornecedor:  9.052,25
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00003263

[PMJAG-ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1KG>>
caracteristicas tecnicas:
mistura de cacau em po acucar enriquecido com vitaminas e minerais
integro resistente vedado hermeticamente e limpo conter externamente
os dados de identificacao procedencia informacoes nutricionais lote
prazo de validade e de acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

1.302,03207,00 6,290PA   00001 00015

00020221

[PMJAG-AÇÚCAR, PACOTE COM 5KG>>
caraceteristicas tecnicas:
obtido da cana de acucar com aspecto cor cheiro proprio sabor doce
com teor de sacarose minimo de noventa e nove por cento e umidade
maxima de zero virgula tres por cento sem fermentacao isento de
sujidades parasitas materiais terrosos e detritos animais ou vegetais
acondicionado em embalagem plastico atoxico com validade minima de
doze meses a partir da data de entrega

6.932,80619,00 11,200PA   00002 00024

00019688

[PMJAG-BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, 400 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
composto a base de farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico
gordura vegetal sal extrato de malte amido fermento biologico fermento
quimico estabilizantes e acidulantes acondicionado em embalagem de
polipropileno contendo na embalagem especificacoes dos ingredientes
informacoes do fabricante prazo de validade

1.295,14406,00 3,190PA   00007 00037

00012151

[PMJAG-BISCOITO ROSQUINHA, PACOTE COM 500 GRAMAS>>
caracteristicas tenicas:
composta de farinha de trigo sal acucar e outras substancias
permitidas sabor de coco de primeira qualidade acondicionado em
embalagem de polipropileno contendo na embalagem especificacoes
dos ingredientes  informacoes do fabricante e prazo de validade e de
acordo com a resolucao 12/78 da cnnpa

1.447,86354,00 4,090PA   00009 00036

00012289

[PMJAG-CARNE BOVINA (ACÉM) MOIDA, KG>>
caracteristicas tecnicas:
sem osso proveniente de animais abatidos sob inspecao veterinaria
livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante ou qualquer
aparato pacotes de um a tres kg contendo as informacoes de
identificacao da empresa peso data de processamento e data de
validade identificacao do tipo de carne conforme lei 6.925 de
17/12/2001 produto sujeito a verificacao no ato entrega

5.323,15335,00 15,890KG   00012 00043

00000454

[PMJAG-FARINHA DE TRIGO, PACOTE COM 1 KG>>
caracteristicas tecnicas:
tipo um enriquecida com ferro e acido folico de primeira qualidade cor e
odor caracteristico isentas de misturas inadequadas impurezas
manchas acondicionado em embalagem de polietileno transparente
atoxico e intacta com validade minimo de quatro meses a contar da data
da entrega conforme resolucao rdc 175 de 08/07/2003

3.660,48992,00 3,690PA   00013 00056

00006519

[PMJAG-FERMENTO BIOLOGICO SECO, ENVELOPES COM 125
GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
instantaneo para pao isento de mofo e substancias nocivas embalagem
hermeticamente fechada (vacuo) envelopes aluminizados prazo de
validade minimo dez meses a contar da data de entrega

493,50105,00 4,700UNID 00016 00060

00019691

[PMJAG-LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO>>
caracteristicas tecnicas:
com teor de gordura minimo de tres por cento valor energetico 550 kcal
carboidrato 40 gramas proteina 29 gramas lipidios 30 gramas e gordura
totais minimas tres por cento envasado sob condicoes assepticas em
embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas embalagem

7.289,861.874,00 3,890LT   00017 00069
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cartonada tipo caixa contendo identificacao do produto fabricante data
de fabricacao e prazo de validade e demais condicoes de acordo com
as normas de saude/sanitarias vigentes

00012072

[PMJAG-OVOS VERMELHOS DE GALINHA, DÚZIA>>
caracteristicas tecnicas:
tipo extra acondicionado em bandeja de papelao prazo de validade
minimo de quinze dias a contar da data de entrega conforme resolucao
do ministerio da agricultura 01 de 05/07/1991

3.957,80770,00 5,140DZ   00025 00082

00003853

[PMJAG-POLPA DE FRUTA, SABORES ABACAXI, MANGA, GOIABA,
CAJÚ E ACEROLA, 100 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
polpa de fruta liquida congelada fruta madura e sa isento de
fragmentos acondicionada em embalagem plastica contendo
externamente os dados de identificacao do fabricante do produto
ingredienes data de fabricacao prazo de validade minimo de seis
meses contados da data da entrega

383,80380,00 1,010PA   00026 00087

00010550

[PMJAG-POLPA DE FRUTA, SABORES GRAVIOLA, CAJÁ, CACAU,
TANGERINA E MARACUJÁ, 100 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
polpa de fruta liquida congelada fruta madura e sa isento de
fragmentos acondicionada em embalagem plastica contendo
externamente os dados de identificacao do fabricante do produto
ingredienes data de fabricacao prazo de validade minimo de seis
meses contados da data da entrega

1.260,00700,00 1,800PA   00027 00088

00018095

[PMJAG-QUEIJO RALADO, PACOTE COM 50 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
tipo parmesao com aspecto cheiro cor e sabor proprio isento de
sujidades parasitas e larvas acondicionado em embalagem propria
contendo as informacoes do fabricante prazo de validade

673,92234,00 2,880PA   00028 00090

00003760

[PMJAG-REFRIGERANTE, EMBALAGEM COM 2 LITROS>>
caracteristicas tecnicas:
agua gaseificada com aroma natural sabor suave embalagem plastica
tipo pet contendo a identificacao do produto marca do fabricante prazo
de validade e registro no ma/ms sabores a solicitar

6.959,522.148,00 3,240UNID 00029 00092

00011110

[PMJAG-SARDINHA EM CONSERVA, LATA COM 250 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
cozida integra descabecada descamada eviscerada e sem nadadeiras
imersa em molho de tomate de primeira qualidade pescado fresco limpo
e viscerado 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

1.772,32304,00 5,830LA   00032 00096

00000544

[PMJAG-TOMATE, KG>>
caracteristicas tecnicas:
vermelho in natura bem desenvolvido de primeira qualidade tamanho
coloracao uniforme firme e intacto isento 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

2.512,30370,00 6,790KG   00033 00097

00006585

[PMJAG-AMIDO DE MILHO, PACOTE COM 500 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas: 
produto amilaceo extraido do milho fabricado a partir de materias primas
sas e limpas isento de mofo 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

399,36156,00 2,560PA   00042 00019

00000553 [PMJAG-BANANA PRATA>> 488,60140,00 3,490KG   00047 00030



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO Espírito Santo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pregão Presencial Nº 000005/2020 - 12/06/2020 - Processo Nº 001427/2020

Vencedor SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ 01.146.578/0001-13

Endereço Avenida Vitoria, 655 - Centro - Nova Venecia - ES - CEP: 

Contato 2737522486      luans.sup.bettin@gmail.com

caracteristicas tecnicas: 
in natura de primeira qualidade tamanho coloracao uniforme firme 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

00015977

[PMJAG-BATATA DOCE>>
caracteristicas tecnicas: 
casca amarela semiprecoce a semitardia lavada de primeira qualidade
tamanho coloracao uniforme firme e intacta isentas de sujidades
parasitas e larvas sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte com peso aproximado de duzentos gramas por unidade
entrega em kg conforme resolucao rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e
suas alteracoes posteriores produto sujeito a verificacao no ato da
entrega

194,5050,00 3,890KG   00049 00031

00000537

[PMJAG-CALDO DE GALINHA, CAIXA COM 114 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
tempero em tablete composto de sal amido glutamato monossodico
gordura vegetal acondicionado em embalagem tipo caixa contendo as
informacoes do fabricante prazo de validade

255,15135,00 1,890CX   00057 00040

00014765

[PMJAG-CARNE BOVINA ALCATRA KG>>
caracteristicas tecnicas: 
peca sem osso cor cheiro e sabor proprio isenta de sujidades
parasitas e larvas acondicionada em embalagem de polietileno
transparente atoxica e intacta contendo as informacoes de
identificacao da empresa peso data de processamento e data de
validade identificacao do tipo de carne conforme lei 6.925 de
17/12/2001 produto sujeito a verificacao no ato entrega

16.347,60570,00 28,680KG   00060 00044

00002992

#PMJ-COENTRO VERDE#
caracteristicas tecnicas: 
fresco bem desenvolvida de primeira qualidadetamanho, coloracao
uniforme firme e intacto isentos 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

310,50150,00 2,070MÇ   00070 00004

00000449

[PMJAG-FARINHA PARA TAPIOCA, 500 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
fecula de mandioca agua e sal nao conter glutem acondicionada em
embalagem plastica resistente transparente tipo pacote contendo na
embalagem prazo de validade marca e endereco do fabricante

375,10110,00 3,410PA   00075 00058

00000552

[PMJAG-LARANJA PÊRA>>
caracteristicas tecnicas:
in natura pesando aproximadamente cento e cinquenta gramas por
unidade de primeira qualidade tamanho coloracao uniforme firme 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

350,1090,00 3,890KG   00083 00066

00006078

[PMJAG-LEITE DE CÔCO 200ML>>
caracteristicas tecnicas:
natural concentrado acucarado obtido do endosperma de coco
procedente de frutos saos e maduros isento de sujidades parasitas
larvas com aspecto cor cheiro e sabor proprio acondicionado em
embalagem apropriada contendo externamente os dados de
identificacao do produto do fabricante e prazo de validade

749,30295,00 2,540UNID 00086 00068

00000551 [PMJAG-MAÇÃ>> 1.197,00175,00 6,840KG   00088 00076
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caracteristicas tecnicas:
fuji in natura com peso aproximado de duzentos gramas por de primeira
qualidade tamanho coloracao uniforme firme e intacta isentas de
sujidades parasitas e sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte entrega em kg conforme resolucao rdc 272de 22/09/2005 da
anvisa e suas alteracoes posteriores produto sujeito a verificacao no
ato da entrega

00013097

[PMJAG-MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500
GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
composto por semola de trigo contendo vitamina a complexo b e ferro
acondicionado em embalagem transparente e incolor termosselada com
rotulo de acordo com a legislacao vigente declarando marca nome e
endereco do fabricante lote prazo de validade minimo de seis meses a
contar da data de entrega peso e registro no órgão competente
conforme resolucao rdc 263 de 22/09/2005

219,2080,00 2,740PA   00089 00072

00000477

[PMJAG-MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico (vitamina b9) ovos
e corantes naturais acondicionada em embalagem plastica contendo
externamente os dados de fabricacao do produto do fabricante e prazo
de validade minimo de seis meses a contar da data de entrega

255,6483,00 3,080PA   00090 00073

00006584

[PMJAG-PALMITO EM CONSERVA 300 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
imerso em liquido de primeira qualidade tamanho e coloracao uniformes
sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte conforme
resolucao rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas alteracoes
posterioresproduto sujeito a verificacao no ato da entrega

856,35165,00 5,190PT   00100 00083

00001717

[PMJAG-QUEIJO, TIPO MUSSARELA, KG>>
caracteristicas tecnicas:
acondicionado em embalagem plastica original com prazo de validade
minimo de vinte e quatro dias a contar da data de entrega conforme
portaria do ministerio da agricultura 146 de 07/03/1996

6.045,00260,00 23,250KG   00105 00091

00012350

[PMJAG-REPOLHO>>
caracteristicas tecnicas:
hibrido in natura bem desenvolvido de primeira qualidade: tamanho
coloracao uniforme firme e intacto isento de sujidades parasitas e
larvas sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte entrega
em kg conforme resolucao rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e suas
alteracoes posteriores produto sujeito a verificacao no ato da entrega

687,70230,00 2,990KG   00108 00093

00012692

[PMJAG-UVA PASSAS, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
preta obtida por perda parcial de agua da fruta madura desidratada
sem caroco de consistencia propria e umidade maxima de vinte e cinco
por cento isenta de sujidades parasitas e larvas contendo na
embalagem as informacoes do fabricante ingredientes data de
fabricacao e prazo de validade

466,80120,00 3,890UNID 00113 00098

00000568

[PMJAG-BALA RECHEADA, PACOTE COM 600 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
caramelo de leite recheado com chocolate aromatizado artificialmente
macio de primeira qualidade acondicionada em pacote plastico
ingredientes xarope de glicose acucar leite condensado oleo vegetal de
palmiste hidrogenado gordura hidrogenada massa de cacau manteiga
cacau em po soro de leite em po leite integral em po sal emulsificantes
mono e diglicerideos de acidos graxos e leiticina de soja aromatizante
embalagem contendo as informaçoes do produto do fabricante e prazo
de validade

227,3733,00 6,890PA   00132 00027
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00012592

[PMJAG-BANANA NANICA KG>>
caracteristicas tecnicas: 
in natura de primeira qualidade tamanho coloracao uniforme firme 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

279,2080,00 3,490KG   00134 00029

00018099

[PMJAG-LINGUIÇA DE PERNIL MISTA, KG>>
caracteristicas tecnicas:
em gomos de aproximadamente cem gramas sem pimenta resfriada
embalada em sacos de polietileno hermeticamente fechados rotulagem
de acordo com a legislacao vigente contendo externamente impressas
as seguintes informacoes identificacao de produto marca nome e
endereco do fabricante data de fabricacao prazo de validade minimo de
seis meses contados a partir da data de entrega peso liquido e
condicoes de armazenamento

486,1535,00 13,890KG   00179 00070

00016170

#PMJ-UVA RUBI 1 KG#
caracteristicas tecnicas:
de primeira qualidade tamanho e coloracao uniformes bem
desenvolvida e madura polpa intacta e firme sem danos fisicos e
mecanicos oriundos do manuseio e transporte produto sujeito a
verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela anvisa

632,2545,00 14,050KG   00208 00011

00012070

#PMJ-BROCOLIS#
caracteristicas tecnicas: 
flores verdes fresca em maco de primeira qualidade tamanho coloracao
uniforme firme e intacta isentos de sujidades parasitas e larvas sem
danos fisicos oriundos do manuseio e transporte com peso aproximado
de peso de trezentos gramas por unidade conforme resolucao rdc 272
de 22/09/2005 da anvisa e suas alteracoes posteriores produto sujeito
a verificacao no ato da entrega

387,40130,00 2,980UNID 00327 00002

00000533

#PMJ-FILÉ DE MERLUZA#
caracteristicas tecnicas:
sem espinhas sem couro/pele conservacao congelado cor cheiro e
sabor proprio livre de manchas e parasitas conforme lei 6.925 de
17/12/2001 produto sujeito a verificacao no ato da entrega

1.369,0050,00 27,380KG   00376 00006

00000546

[PMJAG-ABÓBORA>>
caracteristicas tecnicas:
variedade maranhao peso maximo da unidade 1.200 kg de primeira
qualidade tamanho coloracao uniforme firme e intacta isentas de
sujidades parasitas e larvas sem danos fisicos oriundos do manuseio e
transporte conforme resolucao rdc 272 de 22/09/2005 produto sujeito a
verificacao no ato da entrega

33,9010,00 3,390KG   00398 00014

Total do Fornecedor:  77.877,65
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00000589

[PMJAG-FERMENTO QUÍMICO PÓ, EMBALAGEM COM 250 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
isento de mofo e qualquer substancia nociva acondidionado em
embalagem plastico em polietileno de alta densidade com tampa de
rosca em polietileno de alta densidade com prazo de validade minimo de
seis meses a contar da data de entrega

1.181,25225,00 5,250UNID 00015 00061

00006123

[PMJAG-MANTEIGA, POTE COM 500 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
com sal a base de creme de leite (nata) padronizado pasteurizado
maturado acondicionada em pote plastico com prazo de validade minimo
quarenta e oito dias a partir da data de entrega conforme portaria do
ministerio da agricultura numero 146 de 07/03/1996

8.208,00540,00 15,200PT   00020 00075

00003755

[PMJAG-BATATA PALHA, PACOTE COM 400 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas: 
sabor natural composta de batata gordura vegetal sal e outros
ingredientes permitidos isenta de sujidades e outros materiais
estranhos embalagem primaria filme laminado bopp atoxico com
validade minima de quatro meses a contar da data da entrega conforme
rosolucao rdc 12/2001 rdc 259/2002 rdc 360/2003 rdc 273/2005 rdc
14/2014 dos pela anvisa da anvisa e suas alteracoes posteriores
produto sujeito a verificacao no ato da entrega

497,2088,00 5,650PA   00051 00033

00014771

[PMJAG-COLORÍFICO, PACOTE COM 1 KG>>
caracteristicas tecnicas:
de primeira qualidade aspecto cor cheiro e sabor caracteristico
contendo no maximo dez por cento de sal acondicionado em
embalagem de polietileno transparente resistente e atoxica contendo
nome e/ou marca ingredientes data de validade lote e informacoes
nutricionais conforme resolucao rdc 272 de 22/09/2005 da anvisa e
suas alteracoes posteriores produto sujeito a verificacao no ato da
entrega

305,3644,00 6,940PA   00071 00052

00019690

[PMJAG-GELATINA EM PÓ, PACOTE COM 30 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
composta de acucar sal agente tamponante acidulante arona natural
corantes artificiais acondicionado em embalagem propria contendo na
embalagem a identificacao do produto do fabricante prazo de validade
sabores conforme solicitacao

212,50250,00 0,850PA   00081 00063

00003763

[PMJAG-OREGANO, PACOTE COM 50 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
folhas secas acondicionado em embalagem original prazo de validade
minimo de doze meses a contar da data de entrega conforme resolucao
rdc 276 de 22/09/2005

552,50130,00 4,250PA   00098 00081

00020250

[PMJAG-BALA DE GOMA, TIPO JUJUBA, PACOTE COM 700
GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
sortidas sabores laranja limao abacaxi uva e morango coloridas
artificialmente  de primeira qualidade acondicionada em pacote plastico
ingredientes acucar xarope de glicose amido de milho modificado
aromatizantes acidulante acido citrico e corantes artificiais  embalagem
contendo as informacoes do produto do fabricante e prazo de validade

159,8020,00 7,990PA   00133 00026

Total do Fornecedor:  11.116,61

Total Geral:  152.896,28


