
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Nº 000020/2020

DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP

CNPJ:  06.190.976/0001-50

RUA JOANA PAYER, 50 A 60 - BOA VISTA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29315444

ANEXO - TERMO Nº 000020/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000001959

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000084/2019 005600/2019

00004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00049 - Centro s de Educação InfantilLocal

MarcaItem

OVO BRANCO.
ovo de galinha
ovo; de galinha; branco; grande; pesando no mínimo 55
gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e
substâncias tóxicas; acondicionado em embalagem
apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do seu
acondicionamento; e suas condições deverão estar de
acordo com a riispoa/ma, resolução cipoa 005 de
05/07/1991.

2.496,00650,00 3,8400DZ056 CEASA001

ALHO.
branco, extra, para consumo fresco, fisiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio e isento de substâncias nocivas
à saúde e danos físicos.

3.572,50250,00 14,2900KG057 CEASA005

CEBOLA.
para consumo fresco, com mais de 70% da superfície do
bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não
apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o
consumo como brotado, dano mecânico, mancha negra
(carvão), parcialmente sem película ou podre.

1.004,00400,00 2,5100KG058 CEASA008

ABOBORA.
madura, tipo jacaré, de tamanhos grandes, uniformes, sem
defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes
à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa.

596,00400,00 1,4900KG059 CEASA011

BATATA INGLESA.
comum especial, lavada, tamanho grande ou médio,
uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície
externa de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.

3.300,001200,00 2,7500KG060 CEASA014

BETERRABA.
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios,
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos
estranhos ou terra aderida à superfície de acordo com a
resolução 12/78 da cnnpa.

485,00250,00 1,9400KG061 CEASA017

CHUCHU.
de primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de
materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78
da cnnpa.

535,50450,00 1,1900KG062 CEASA020

INHAME.
de boa qualidade, fresco e firme, livre de materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte uniforme. de acordo com a resolução
12/78 da cnnpa.

1.500,00500,00 3,0000KG063 CEASA023

TOMATE.
sem ferimentos ou defeitos, fresco, tenros, sem manchas,
com coloração uniforme e brilho de acordo com a resolução
12/78

2.980,001000,00 2,9800KG064 CEASA026
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da cnnpa.

VAGEM.
manteiga verde escura - tipo extra aa, tamanho e coloração
uniforme, sem defeito, aroma e cor própria da espécie.
conforme a resolução 12/78 da cnnpa.

1.077,60240,00 4,4900KG065 CEASA029

LARANJA LIMA.
madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes,
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. de acordo
com a resolução 12/78 da cnnpa.

3.887,001300,00 2,9900KG066 CEASA032

MAÇA VERMELHA.
nacional
frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes,
tenras e com brilho. de acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa.

3.221,50850,00 3,7900KG067 CEASA036

MAMAO.
tipo papaia
frutos de tamanho médio, com aproximadamente 300g,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.

2.080,00800,00 2,6000KG068 CEASA040

MELANCIA.
grande, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. de acordo
com a resolução 12/78 da cnnpa.

1.113,00700,00 1,5900KG069 CEASA044

Centro s de Educação Infantil:              27.848,10

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00242 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTALLocal

MarcaItem

OVO BRANCO.
ovo de galinha
ovo; de galinha; branco; grande; pesando no mínimo 55
gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e
substâncias tóxicas; acondicionado em embalagem
apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do seu
acondicionamento; e suas condições deverão estar de
acordo com a riispoa/ma, resolução cipoa 005 de
05/07/1991.

3.456,00900,00 3,8400DZ056 CEASA003

ALHO.
branco, extra, para consumo fresco, fisiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio e isento de substâncias nocivas
à saúde e danos físicos.

4.287,00300,00 14,2900KG057 CEASA007

CEBOLA.
para consumo fresco, com mais de 70% da superfície do
bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não
apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o
consumo como brotado, dano mecânico, mancha negra
(carvão), parcialmente sem película ou podre.

1.506,00600,00 2,5100KG058 CEASA010

ABOBORA.
madura, tipo jacaré, de tamanhos grandes, uniformes, sem
defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes
à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa.

819,50550,00 1,4900KG059 CEASA013

BATATA INGLESA.
comum especial, lavada, tamanho grande ou médio,
uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície
externa de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.

4.125,001500,00 2,7500KG060 CEASA016

BETERRABA.
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios,
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos
estranhos ou terra aderida à superfície de acordo com a

485,00250,00 1,9400KG061 CEASA019
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resolução 12/78 da cnnpa.

CHUCHU.
de primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de
materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78
da cnnpa.

833,00700,00 1,1900KG062 CEASA022

INHAME.
de boa qualidade, fresco e firme, livre de materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte uniforme. de acordo com a resolução
12/78 da cnnpa.

1.440,00480,00 3,0000KG063 CEASA025

TOMATE.
sem ferimentos ou defeitos, fresco, tenros, sem manchas,
com coloração uniforme e brilho de acordo com a resolução
12/78
da cnnpa.

4.768,001600,00 2,9800KG064 CEASA028

VAGEM.
manteiga verde escura - tipo extra aa, tamanho e coloração
uniforme, sem defeito, aroma e cor própria da espécie.
conforme a resolução 12/78 da cnnpa.

1.796,00400,00 4,4900KG065 CEASA031

LARANJA LIMA.
madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes,
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. de acordo
com a resolução 12/78 da cnnpa.

4.485,001500,00 2,9900KG066 CEASA034

MAÇA VERMELHA.
nacional
frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes,
tenras e com brilho. de acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa.

5.685,001500,00 3,7900KG067 CEASA038

MAMAO.
tipo papaia
frutos de tamanho médio, com aproximadamente 300g,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.

2.340,00900,00 2,6000KG068 CEASA042

ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL:              36.025,50

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00340 - CENTROS DE PRÉ ESCOLALocal

MarcaItem

OVO BRANCO.
ovo de galinha
ovo; de galinha; branco; grande; pesando no mínimo 55
gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e
substâncias tóxicas; acondicionado em embalagem
apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do seu
acondicionamento; e suas condições deverão estar de
acordo com a riispoa/ma, resolução cipoa 005 de
05/07/1991.

960,00250,00 3,8400DZ056 CEASA002

ALHO.
branco, extra, para consumo fresco, fisiologicamente
desenvolvido, inteiro, sadio e isento de substâncias nocivas
à saúde e danos físicos.

1.286,1090,00 14,2900KG057 CEASA006

CEBOLA.
para consumo fresco, com mais de 70% da superfície do
bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não
apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o
consumo como brotado, dano mecânico, mancha negra
(carvão), parcialmente sem película ou podre.

502,00200,00 2,5100KG058 CEASA009

ABOBORA.
madura, tipo jacaré, de tamanhos grandes, uniformes, sem
defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes
à superfície externa de acordo com a resolução 12/78 da

298,00200,00 1,4900KG059 CEASA012
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cnnpa.

BATATA INGLESA.
comum especial, lavada, tamanho grande ou médio,
uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície
externa de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.

962,50350,00 2,7500KG060 CEASA015

BETERRABA.
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios,
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos
estranhos ou terra aderida à superfície de acordo com a
resolução 12/78 da cnnpa.

135,8070,00 1,9400KG061 CEASA018

CHUCHU.
de primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de
materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte de acordo com a resolução 12/78
da cnnpa.

190,40160,00 1,1900KG062 CEASA021

INHAME.
de boa qualidade, fresco e firme, livre de materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte uniforme. de acordo com a resolução
12/78 da cnnpa.

510,00170,00 3,0000KG063 CEASA024

TOMATE.
sem ferimentos ou defeitos, fresco, tenros, sem manchas,
com coloração uniforme e brilho de acordo com a resolução
12/78
da cnnpa.

894,00300,00 2,9800KG064 CEASA027

VAGEM.
manteiga verde escura - tipo extra aa, tamanho e coloração
uniforme, sem defeito, aroma e cor própria da espécie.
conforme a resolução 12/78 da cnnpa.

673,50150,00 4,4900KG065 CEASA030

LARANJA LIMA.
madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes,
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. de acordo
com a resolução 12/78 da cnnpa.

1.495,00500,00 2,9900KG066 CEASA033

MAÇA VERMELHA.
nacional
frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes,
tenras e com brilho. de acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa.

2.653,00700,00 3,7900KG067 CEASA037

MAMAO.
tipo papaia
frutos de tamanho médio, com aproximadamente 300g,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.

780,00300,00 2,6000KG068 CEASA041

CENTROS DE PRÉ ESCOLA:              11.340,30

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00342 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOLocal

MarcaItem

LARANJA LIMA.
madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes,
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. de acordo
com a resolução 12/78 da cnnpa.

299,00100,00 2,9900KG066 CEASA035

MAÇA VERMELHA.
nacional
frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes,
tenras e com brilho. de acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa.

379,00100,00 3,7900KG067 CEASA039

MAMAO.
tipo papaia
frutos de tamanho médio, com aproximadamente 300g,

260,00100,00 2,6000KG068 CEASA043
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aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO:              938,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

10000066 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAOLocal

MarcaItem

OVO BRANCO.
ovo de galinha
ovo; de galinha; branco; grande; pesando no mínimo 55
gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e
substâncias tóxicas; acondicionado em embalagem
apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do seu
acondicionamento; e suas condições deverão estar de
acordo com a riispoa/ma, resolução cipoa 005 de
05/07/1991.

92,1624,00 3,8400DZ056 CEASA004

SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO:              92,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              76.244,06

DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP:                        76.244,06
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