
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000093/2021

DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711

CNPJ:  38.370.997/0001-44

RUA MILITINO JOSE DE LIMA, 446 - NOSSA SENHORA DA PENHA - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000093/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002991

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000042/2021 001688/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

BOLO COMUM FATIADO

descrição:
- fatiado em pedaços de aproximadamente 50 gr.

1.375,00100,00 13,75KG001 BORGES030

BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE

descrição:
- fatiado em pedaços de aproximadamente 50 gr com
cobertura de chocolate.

1.900,00100,00 19,00KG005 BORGES033

BOLO DE FUBA

descrição:
- fatiados em pedaços de aproximadamente 50 gr.

1.400,00100,00 14,00KG006 BORGES034

COFFEE BREAK - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:
- coffee break - cardápio mínimo sugerido por pessoa:
lanche simples contendo 1 mini pão francês com 01 fatia de
presunto e 01 fatia de mussarela; 3 und. de torradas
assadas sem manteiga; 50g de patê (frango, atum ou
azeitona), 50g de broa de melado e/ou erva doce, 3 und.
biscoito de polvilho caseiro assado; 150 ml de leite in natura;
300ml de suco de fruta natural (laranja, goiaba ou manga);
150ml de iogurte; 150 ml de café; achocolatado.
itens inclusos: embalagens, guardanapos e copos
descartáveis. itens inclusos: arrumação das mesas com
toalhas, talheres, xícaras, copos, guardanapos, garrafas
térmicas, jarras de vidro e demais vasilhames. o pão francês
deverá ser servido separado dos demais itens, ficando cada
um responsável por manipular seu alimento. após servido,
deverá providenciar a arrumação do local.

30.800,001400,00 22,00UN008 BORGES036

LANCHE TIPO I - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA) -

descrição:
- 2 und. mini pão francês, 02 fatias de presunto, 02 fatias de
mussarela. 300 ml refrigerante pet (sabor cola, uva ou
laranja) e 300ml de suco natural de fruta (laranha, goiaba ou
maga).
itens inclusos: arrumação das mesas com toalhas. após
servido, deverá providenciar a arrumação do local.

55.500,003000,00 18,50UN010 BORGES038

LANCHE TIPO II - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:
- lanche simples contendo 1 mini pão francês (30g) com 01
fatia de presunto e 01 fatia de mussarela; 3und. torradas
assadas sem manteiga; 50g de patê (frango, atum ou
azeitona),  01 pedaço 50g de bolo de cenoura com cobertura
de chocolate; 150 ml de leite in natura; 300ml de suco natural

20.700,00900,00 23,00UN011 BORGES039

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
de (laranha, goiaba ou maga) - diet ou comum; 150 ml de
iogurte; 200g salada de frutas da estação. embalagem
obedecendo as normas higiênicos-sanitárias.
itens inclusos: embalagens, guardanapos e copos
descartáveis. arrumação das mesas com toalhas. após
servido, deverá providenciar a arrumação do local.

TORTA DE FRANGO COM PAO DE FORMA -

descrição:
- com recheio de frango (contendomolho de tomate, seleta
de legumes e temperos), corbetura de purê de batata ou
maionese e batata palha para decorar.

4.170,00150,00 27,80KG016 BORGES040

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              115.845,00

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              115.845,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

BOLO COMUM FATIADO

descrição:
- fatiado em pedaços de aproximadamente 50 gr.

687,5050,00 13,75KG001 BORGES001

BOLO DE CENOURA

descrição:
- fatiado em pedaços de aproximadamente 50 gr.

700,0050,00 14,00KG004 BORGES002

BOLO DE FUBA

descrição:
- fatiados em pedaços de aproximadamente 50 gr.

700,0050,00 14,00KG006 BORGES003

COFFEE BREAK - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:
- coffee break - cardápio mínimo sugerido por pessoa:
lanche simples contendo 1 mini pão francês com 01 fatia de
presunto e 01 fatia de mussarela; 3 und. de torradas
assadas sem manteiga; 50g de patê (frango, atum ou
azeitona), 50g de broa de melado e/ou erva doce, 3 und.
biscoito de polvilho caseiro assado; 150 ml de leite in natura;
300ml de suco de fruta natural (laranja, goiaba ou manga);
150ml de iogurte; 150 ml de café; achocolatado.
itens inclusos: embalagens, guardanapos e copos
descartáveis. itens inclusos: arrumação das mesas com
toalhas, talheres, xícaras, copos, guardanapos, garrafas
térmicas, jarras de vidro e demais vasilhames. o pão francês
deverá ser servido separado dos demais itens, ficando cada
um responsável por manipular seu alimento. após servido,
deverá providenciar a arrumação do local.

11.000,00500,00 22,00UN008 BORGES045

LANCHE TIPO I - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA) -

descrição:
- 2 und. mini pão francês, 02 fatias de presunto, 02 fatias de
mussarela. 300 ml refrigerante pet (sabor cola, uva ou
laranja) e 300ml de suco natural de fruta (laranha, goiaba ou
maga).
itens inclusos: arrumação das mesas com toalhas. após
servido, deverá providenciar a arrumação do local.

18.500,001000,00 18,50UN010 BORGES047

LANCHE TIPO II - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:
- lanche simples contendo 1 mini pão francês (30g) com 01
fatia de presunto e 01 fatia de mussarela; 3und. torradas
assadas sem manteiga; 50g de patê (frango, atum ou

6.900,00300,00 23,00UN011 BORGES048
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azeitona),  01 pedaço 50g de bolo de cenoura com cobertura
de chocolate; 150 ml de leite in natura; 300ml de suco natural
de (laranha, goiaba ou maga) - diet ou comum; 150 ml de
iogurte; 200g salada de frutas da estação. embalagem
obedecendo as normas higiênicos-sanitárias.
itens inclusos: embalagens, guardanapos e copos
descartáveis. arrumação das mesas com toalhas. após
servido, deverá providenciar a arrumação do local.

TORTA DE FRANGO COM PAO DE FORMA -

descrição:
- com recheio de frango (contendomolho de tomate, seleta
de legumes e temperos), corbetura de purê de batata ou
maionese e batata palha para decorar.

556,0020,00 27,80KG016 BORGES049

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              39.043,50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              39.043,50

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

BOLO COMUM FATIADO

descrição:
- fatiado em pedaços de aproximadamente 50 gr.

275,0020,00 13,75KG001 BORGES020

BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE

descrição:
- fatiado em pedaços de aproximadamente 50 gr com
cobertura de chocolate.

380,0020,00 19,00KG005 BORGES021

BOLO DE FUBA

descrição:
- fatiados em pedaços de aproximadamente 50 gr.

140,0010,00 14,00KG006 BORGES022

COFFEE BREAK - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:
- coffee break - cardápio mínimo sugerido por pessoa:
lanche simples contendo 1 mini pão francês com 01 fatia de
presunto e 01 fatia de mussarela; 3 und. de torradas
assadas sem manteiga; 50g de patê (frango, atum ou
azeitona), 50g de broa de melado e/ou erva doce, 3 und.
biscoito de polvilho caseiro assado; 150 ml de leite in natura;
300ml de suco de fruta natural (laranja, goiaba ou manga);
150ml de iogurte; 150 ml de café; achocolatado.
itens inclusos: embalagens, guardanapos e copos
descartáveis. itens inclusos: arrumação das mesas com
toalhas, talheres, xícaras, copos, guardanapos, garrafas
térmicas, jarras de vidro e demais vasilhames. o pão francês
deverá ser servido separado dos demais itens, ficando cada
um responsável por manipular seu alimento. após servido,
deverá providenciar a arrumação do local.

11.000,00500,00 22,00UN008 BORGES024

LANCHE TIPO I - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA) -

descrição:
- 2 und. mini pão francês, 02 fatias de presunto, 02 fatias de
mussarela. 300 ml refrigerante pet (sabor cola, uva ou
laranja) e 300ml de suco natural de fruta (laranha, goiaba ou
maga).
itens inclusos: arrumação das mesas com toalhas. após
servido, deverá providenciar a arrumação do local.

5.550,00300,00 18,50UN010 BORGES026

LANCHE TIPO II - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:

4.600,00200,00 23,00UN011 BORGES027
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- lanche simples contendo 1 mini pão francês (30g) com 01
fatia de presunto e 01 fatia de mussarela; 3und. torradas
assadas sem manteiga; 50g de patê (frango, atum ou
azeitona),  01 pedaço 50g de bolo de cenoura com cobertura
de chocolate; 150 ml de leite in natura; 300ml de suco natural
de (laranha, goiaba ou maga) - diet ou comum; 150 ml de
iogurte; 200g salada de frutas da estação. embalagem
obedecendo as normas higiênicos-sanitárias.
itens inclusos: embalagens, guardanapos e copos
descartáveis. arrumação das mesas com toalhas. após
servido, deverá providenciar a arrumação do local.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              21.945,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              21.945,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

BOLO COMUM FATIADO

descrição:
- fatiado em pedaços de aproximadamente 50 gr.

1.237,5090,00 13,75KG001 BORGES007

BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE

descrição:
- fatiado em pedaços de aproximadamente 50 gr com
cobertura de chocolate.

1.710,0090,00 19,00KG005 BORGES008

BOLO DE FUBA

descrição:
- fatiados em pedaços de aproximadamente 50 gr.

1.260,0090,00 14,00KG006 BORGES009

COFFEE BREAK - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:
- coffee break - cardápio mínimo sugerido por pessoa:
lanche simples contendo 1 mini pão francês com 01 fatia de
presunto e 01 fatia de mussarela; 3 und. de torradas
assadas sem manteiga; 50g de patê (frango, atum ou
azeitona), 50g de broa de melado e/ou erva doce, 3 und.
biscoito de polvilho caseiro assado; 150 ml de leite in natura;
300ml de suco de fruta natural (laranja, goiaba ou manga);
150ml de iogurte; 150 ml de café; achocolatado.
itens inclusos: embalagens, guardanapos e copos
descartáveis. itens inclusos: arrumação das mesas com
toalhas, talheres, xícaras, copos, guardanapos, garrafas
térmicas, jarras de vidro e demais vasilhames. o pão francês
deverá ser servido separado dos demais itens, ficando cada
um responsável por manipular seu alimento. após servido,
deverá providenciar a arrumação do local.

22.000,001000,00 22,00UN008 BORGES016

LANCHE TIPO I - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA) -

descrição:
- 2 und. mini pão francês, 02 fatias de presunto, 02 fatias de
mussarela. 300 ml refrigerante pet (sabor cola, uva ou
laranja) e 300ml de suco natural de fruta (laranha, goiaba ou
maga).
itens inclusos: arrumação das mesas com toalhas. após
servido, deverá providenciar a arrumação do local.

27.750,001500,00 18,50UN010 BORGES018

LANCHE TIPO II - (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:
- lanche simples contendo 1 mini pão francês (30g) com 01
fatia de presunto e 01 fatia de mussarela; 3und. torradas
assadas sem manteiga; 50g de patê (frango, atum ou

9.200,00400,00 23,00UN011 BORGES019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
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azeitona),  01 pedaço 50g de bolo de cenoura com cobertura
de chocolate; 150 ml de leite in natura; 300ml de suco natural
de (laranha, goiaba ou maga) - diet ou comum; 150 ml de
iogurte; 200g salada de frutas da estação. embalagem
obedecendo as normas higiênicos-sanitárias.
itens inclusos: embalagens, guardanapos e copos
descartáveis. arrumação das mesas com toalhas. após
servido, deverá providenciar a arrumação do local.

TORTA DE FRANGO COM PAO DE FORMA -

descrição:
- com recheio de frango (contendomolho de tomate, seleta
de legumes e temperos), corbetura de purê de batata ou
maionese e batata palha para decorar.

2.224,0080,00 27,80KG016 BORGES014

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              65.381,50

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              65.381,50

DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711:                        242.215,00
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