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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Termo Nº 000048/2019

Empresa:  COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME

CNPJ:  10.613.588/0001-02

Endereço:  RUA RUA ÁTILA VIVÁCQUA VIEIRA, SN - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP: 29350000

Pregão Presencial Nº 000009/2019

Processo: 000562 / 2019

ANEXO I - TERMO Nº  000048/2019

Representante:  SAMUEL DA SILVA MORAES JUNIOR

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote Marca

00000974
CARNE BOVINA ( MUSCULO TRASEIRO)
carne bovina ( musculo traseiro)

3.468,60180,000 19,270KG00029 FRILARA

00015156

CARNE BOVINA MAGRA TIPO PATINHO SEM
SEBO
carne bovina magra resfriada em peças_ tipo
patinho; sem gordura, sebo, fragmentos ósseos
ou similares; cor avermelhada e cheiro
característico do produto; embalagem contendo
peso, data de embalagem e data de vencimento,
registro no órgão competente (sif ou sim)
conforme a legislação vigente. validade mínima
de 8 (oito) meses a partr da data de entrega.

3.753,00180,000 20,850kg00031 FRILARA

00015158

CARNE SUÍNA _ CORTES DE PERNIL,
CONGELADO, LIMPO, EMBALADO EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE E ATÓXICO, ACON
carne suína _ cortes de pernil, congelado, limpo,
embalado em plástico transparente e atóxico,
acondicionado em caixas lacradas, limpas,
secas, não violadas, resistentes, que garantam
a integridade do produto até o momento do
consumo. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif. o produto deverá apresentar
validade mínima de 08 (oito) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

2.372,40180,000 13,180kg00033 FRILARA

00014982

CARRÉ DE PORCO - CARNE DE COLORAÇÃO
MAIS CLARO, CARACTERIZANDO CARNE
SUÍNA, ALONGADA, FORMATO ARRED
carré de porco - carne de coloração mais claro,
caracterizando carne suína, alongada, formato
arredondado, livre de sebo ou pelanca. limpo, de
cheiro aparente a carne suína. podendo ser
solicitado em pedaços ou bifes.

2.246,40180,000 12,480kg00034 COFRIL

00020024

CONTRA-FILÉ
contra file; carne bovina de primeira qualidade;
sem osso; congelado; cor, cheiro e sabor
proprio; isentos de sujidades, parasitas e larvas;
legislacao: conforme lei 6.925, de 17/12/2001;
produto sujeito a verificacao no ato entrega.
unidade de fornecimento: quilograma.

4.851,00180,000 26,950KG00041 FRILARA

00020020 COXÃO MOLE 3.852,00180,000 21,400KG00042 FRILARA
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coxão mole (chã de dentro) carne bovina de
primeira qualidade, limpa sem ossos, sem
pele,pouca gordura,sem pelancas,com peso
médio de 3kg cada peça, embaladas à
vácuo,congeladas á 12 graus célsius (-),isentas
de aditivos ou substâncias estranhas ao
produto, que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas), inspecionadas pelo
ministério da agricultura. acomodadas em caixas
de papelão em perfeitas condições estruturais,
padronizadas e lacradas.

00020041

IOGURTE, SABOR AMEIXA
iogurte; sabor: ameixa, composicao: bebida
lactea liquida polpa de fruta, acondicionadoem
em embalagem plastica original; validade: minimo
de 24 dias a partir da data de entrega;
legislacao: conforme resolucao rdc n 273, de
22/09/2005; unidade de fornecimento: 1l

1.470,00200,000 7,350UND00062 Selita

00020023

LAGARTO PLANO
lagarto plano, coxão duro, carne bovina de
primeira qualidade, sem osso, congelado, cor,
cheiro e sabor proprio, isento de sujidades,
parasitas e larvas; conforme lei 6.925, de
17/12/2001; produto sujeito a verificacao no ato
entrega. unidade de fornecimento: quilograma

4.356,00180,000 24,200KG00065 FRILARA

00021111

REQUEIJÃO CREMOSO, EMBALAGEM
CONTENDO NO MÍNIMO 250G.
requeijão cremoso, embalagem contendo no
mínimo 250g, com identificação do produto e
prazo de validade.

1.360,00200,000 6,800UND00098 Selita

27.729,40
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