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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Termo Nº 000036/2020

Empresa:  S. J. DEGASPERI LTDA EPP

CNPJ:  36.064.100/0001-29

Endereço:  Endereço RUA ELIEZER GONÇALVES DE JESUS, 206, 0 - SANTANA - CARIACICA - ES - CEP: 29154130

Pregão Eletrônico Nº 000001/2020

Processo: 000997 / 2020

ANEXO I - TERMO Nº  000036/2020

Representante:  SIDICLEY JOÃO DEGASPERI

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote Marca

00014187

BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA 400G
biscoito doce - tipo maisena à base de farinha de
trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal
hidrogenada, lecitina de soja, enriquecido com
vitaminas. embalagens individualizadas de papel
celefane. pacotes com aproximadamente 400g.

3.100,971.050,000 2,953PCT00010 Alcobaça

00014979

BISCOITO CREAM CRACKER 400G, DE PRIMEIRA
QUALIDADE
biscoito salgado cream cracker pacote 400g, de
primeira qualidade. ingredientes: farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar
invertido, açúcar, fermento biológico, fermento
químico bicarbonato de sódio e acidulante ácido,
0 % de gordura trans, crocante e leve.

3.100,971.050,000 2,953PCT00009 Alcobaça

00015163

FEIJÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM 1KG
feijão_ tipo preto, tipo 1, grãos brilhantes,
tamanhos uniformes, limpos, ausentes de
gorgulhos e quaisquer outros tipos de insetos.
embalados em sacos plásticos transparentes,
resistentes e lacrados. embalagem contendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação,
quantidade do produto e data de validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data da entrega.
pacotes com 1kg.

11.088,002.240,000 4,950kg00023 Norte

00014207

SAL REFINADO SAL IODADO EMBALAGEM 1KG
sal refinado - sal iodado constituído de cristais
de granulação, uniforme isenta de impurezas e
umidade acondicionada em saco plástico,
íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. as embalagens deverão
conter iformações nutricionais, data de
fabricação e validade mínima de 06 (seis)
meses. embalagem de 01kg.

476,00560,000 0,850PCT00042 SALMONE
TE

00002228

FARINHA DE MANDIOCA
farinha de mandioca– branca,  torrada,
coloração  uniforme, com odor e sabor
característicos do produto; ausência de insetos,
matérias estranhas e impurezas; embalada em
pacotes plásticos transparentes, limpos, não
violados, resistentes. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, quantidade
do produto. deverá apresentar validade mínima

2.394,00840,000 2,850PCT00021 Norte
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de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega,
e ser cadastrado junto a secretaria de
agricultura. pacote com 1 kg.

00014187

BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA 400G
biscoito doce - tipo maisena à base de farinha de
trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal
hidrogenada, lecitina de soja, enriquecido com
vitaminas. embalagens individualizadas de papel
celefane. pacotes com aproximadamente 400g.

1.329,03450,000 2,953PCT00010 Alcobaça

00014979

BISCOITO CREAM CRACKER 400G, DE PRIMEIRA
QUALIDADE
biscoito salgado cream cracker pacote 400g, de
primeira qualidade. ingredientes: farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar
invertido, açúcar, fermento biológico, fermento
químico bicarbonato de sódio e acidulante ácido,
0 % de gordura trans, crocante e leve.

1.329,03450,000 2,953PCT00009 Alcobaça

00015163

FEIJÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM 1KG
feijão_ tipo preto, tipo 1, grãos brilhantes,
tamanhos uniformes, limpos, ausentes de
gorgulhos e quaisquer outros tipos de insetos.
embalados em sacos plásticos transparentes,
resistentes e lacrados. embalagem contendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação,
quantidade do produto e data de validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data da entrega.
pacotes com 1kg.

4.752,00960,000 4,950kg00023 Norte

00014207

SAL REFINADO SAL IODADO EMBALAGEM 1KG
sal refinado - sal iodado constituído de cristais
de granulação, uniforme isenta de impurezas e
umidade acondicionada em saco plástico,
íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. as embalagens deverão
conter iformações nutricionais, data de
fabricação e validade mínima de 06 (seis)
meses. embalagem de 01kg.

204,00240,000 0,850PCT00042
SALMONE

TE

00002228

FARINHA DE MANDIOCA
farinha de mandioca– branca,  torrada,
coloração  uniforme, com odor e sabor
característicos do produto; ausência de insetos,
matérias estranhas e impurezas; embalada em
pacotes plásticos transparentes, limpos, não
violados, resistentes. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, quantidade
do produto. deverá apresentar validade mínima
de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega,
e ser cadastrado junto a secretaria de
agricultura. pacote com 1 kg.

1.026,00360,000 2,850PCT00021 Norte

28.799,99
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