
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000096/2021

SUPERMERCADO PAMI LTDA

CNPJ:  35.988.013/0001-03

RUA Des. Epaminondas do Amaral, 08 - CENTRO - IÚNA - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000096/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002994

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 CONFEITADO - 2 TABULEIROS

descrição:
- massa de pão de ló ou chocolate, com recheio de leite
condensado, e ameixa, ninho ou leite condensado e coco;
com duas camadas de recheio, cobertura de chantilly ou
brigadeiro. medidas 40x400 e altura de 11 a 13cm, 2
tabuleiros.

2.160,0010,00 216,00UN002 PAMI032

BOLO CONFEITADO - 4 TABULEIROS

descrição:
- massa de pão de ló ou chocolate, com recheio de leite
condensado e ameixa, ninho ou leite condensado e coco;
com duas camadas de recheio, cobertura de chantilly ou
brigadeiro. medidas 80x80 e altura de 11 a 13cm, 4
tabuleiros.

2.880,008,00 360,00UN003 PAMI031

CAFE COLONIAL (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:
- café colonial - cardápio mínimo sugerido por pessoa: 01
mini pão francês, 02 fatias pão caseiro, 01 pedaço queijo
minas, 01 fatia de mussarela, dois tipos de salgado assado
tamanho pequeno tipo coquetel (duas unidades de cada), 01
fatia presunto, 150 ml leite puro, 02 colheres de
achocolatado em pó, 150 ml de café, 300 ml de suco natural
de laranja, 04 unidades de rosquinha caseira de nata, 03
unidades biscoito de polvilho caseiro assado, 10g manteiga,
10g margarina, 30g de geleia de fruta, 50g de patê (frango,
atum ou azeitona), 50 ml de iogurte, 01 pedaço broa de
melado, 01 pedaço bolo salgado (recheado com frango,
seleta de legumes, temperos e molho de tomate), 01 pedaço
de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, 03
unidades de torrada assada sem manteiga, 100g salada de
fruta com pelo menos 04 frutas.
a empresa ficará responsável por servir o café no local
indicado pela secretaria, bem como pela ornamentação da
mesa de café com tema rústico/rural, vasilhames, xícaras,
copos e talheres suficientes para o bom fornecimento do
serviço. o serviço deverá ser cobrado por pessoa, sendo
que a franquia por café servido é o referente a 05 pessoas.
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.

16.500,00550,00 30,00UN007 PAMI035

COQUETEL (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA) -

descrição:
- coquetel – 01 tipo de salgado de massa folhada, 03 tipos
de mini-salgado assado, 02 tipos de salgado fritos, 02 tipos

28.112,00800,00 35,14UN009 PAMI037
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de patês (frango, atum ou azeitona), 3 und. torradas
assadas sem manteiga, 1 und. de mini quiche (recheio de
alho poró, frago e abacabi ou ricota com espinafre), 1 und.
mini quibe vegano com molho de hortela e azeite, 1 und.
sanduiche natural (contendo 1 und. de pão de forma com
recheio de frango, maionese, seleta de legumes, temperos
em formato triângulo)  acompanhado de refrigerante pet
(sabor cola, uva ou laranja) e 300ml de suco natural de fruta
(laranha, goiaba ou maga), para sobremesa doces caseiros
típicos (mamão, abobora, leite, frutas em caldas) e queijo
minas ralado.
itens inclusos: arrumação das mesas com toalhas, pratos,
talheres e demais vasilhames, disponibilização de garçons
adequadamente vestidos na proporção de 01 garçom para
cada 50 pessoas. após servido, deverá providenciar a
arrumação do local.

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              49.652,00

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              49.652,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

BOLO CONFEITADO - 4 TABULEIROS

descrição:
- massa de pão de ló ou chocolate, com recheio de leite
condensado e ameixa, ninho ou leite condensado e coco;
com duas camadas de recheio, cobertura de chantilly ou
brigadeiro. medidas 80x80 e altura de 11 a 13cm, 4
tabuleiros.

1.800,005,00 360,00UN003 PAMI044

CAFE COLONIAL (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:
- café colonial - cardápio mínimo sugerido por pessoa: 01
mini pão francês, 02 fatias pão caseiro, 01 pedaço queijo
minas, 01 fatia de mussarela, dois tipos de salgado assado
tamanho pequeno tipo coquetel (duas unidades de cada), 01
fatia presunto, 150 ml leite puro, 02 colheres de
achocolatado em pó, 150 ml de café, 300 ml de suco natural
de laranja, 04 unidades de rosquinha caseira de nata, 03
unidades biscoito de polvilho caseiro assado, 10g manteiga,
10g margarina, 30g de geleia de fruta, 50g de patê (frango,
atum ou azeitona), 50 ml de iogurte, 01 pedaço broa de
melado, 01 pedaço bolo salgado (recheado com frango,
seleta de legumes, temperos e molho de tomate), 01 pedaço
de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, 03
unidades de torrada assada sem manteiga, 100g salada de
fruta com pelo menos 04 frutas.
a empresa ficará responsável por servir o café no local
indicado pela secretaria, bem como pela ornamentação da
mesa de café com tema rústico/rural, vasilhames, xícaras,
copos e talheres suficientes para o bom fornecimento do
serviço. o serviço deverá ser cobrado por pessoa, sendo
que a franquia por café servido é o referente a 05 pessoas.
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.

9.000,00300,00 30,00UN007 PAMI043

COQUETEL (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA) -

descrição:
- coquetel – 01 tipo de salgado de massa folhada, 03 tipos
de mini-salgado assado, 02 tipos de salgado fritos, 02 tipos
de patês (frango, atum ou azeitona), 3 und. torradas
assadas sem manteiga, 1 und. de mini quiche (recheio de

7.028,00200,00 35,14UN009 PAMI046
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alho poró, frago e abacabi ou ricota com espinafre), 1 und.
mini quibe vegano com molho de hortela e azeite, 1 und.
sanduiche natural (contendo 1 und. de pão de forma com
recheio de frango, maionese, seleta de legumes, temperos
em formato triângulo)  acompanhado de refrigerante pet
(sabor cola, uva ou laranja) e 300ml de suco natural de fruta
(laranha, goiaba ou maga), para sobremesa doces caseiros
típicos (mamão, abobora, leite, frutas em caldas) e queijo
minas ralado.
itens inclusos: arrumação das mesas com toalhas, pratos,
talheres e demais vasilhames, disponibilização de garçons
adequadamente vestidos na proporção de 01 garçom para
cada 50 pessoas. após servido, deverá providenciar a
arrumação do local.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              17.828,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              17.828,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CAFE COLONIAL (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:
- café colonial - cardápio mínimo sugerido por pessoa: 01
mini pão francês, 02 fatias pão caseiro, 01 pedaço queijo
minas, 01 fatia de mussarela, dois tipos de salgado assado
tamanho pequeno tipo coquetel (duas unidades de cada), 01
fatia presunto, 150 ml leite puro, 02 colheres de
achocolatado em pó, 150 ml de café, 300 ml de suco natural
de laranja, 04 unidades de rosquinha caseira de nata, 03
unidades biscoito de polvilho caseiro assado, 10g manteiga,
10g margarina, 30g de geleia de fruta, 50g de patê (frango,
atum ou azeitona), 50 ml de iogurte, 01 pedaço broa de
melado, 01 pedaço bolo salgado (recheado com frango,
seleta de legumes, temperos e molho de tomate), 01 pedaço
de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, 03
unidades de torrada assada sem manteiga, 100g salada de
fruta com pelo menos 04 frutas.
a empresa ficará responsável por servir o café no local
indicado pela secretaria, bem como pela ornamentação da
mesa de café com tema rústico/rural, vasilhames, xícaras,
copos e talheres suficientes para o bom fornecimento do
serviço. o serviço deverá ser cobrado por pessoa, sendo
que a franquia por café servido é o referente a 05 pessoas.
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.

6.000,00200,00 30,00UN007 PAMI023

COQUETEL (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA) -

descrição:
- coquetel – 01 tipo de salgado de massa folhada, 03 tipos
de mini-salgado assado, 02 tipos de salgado fritos, 02 tipos
de patês (frango, atum ou azeitona), 3 und. torradas
assadas sem manteiga, 1 und. de mini quiche (recheio de
alho poró, frago e abacabi ou ricota com espinafre), 1 und.
mini quibe vegano com molho de hortela e azeite, 1 und.
sanduiche natural (contendo 1 und. de pão de forma com
recheio de frango, maionese, seleta de legumes, temperos
em formato triângulo)  acompanhado de refrigerante pet
(sabor cola, uva ou laranja) e 300ml de suco natural de fruta
(laranha, goiaba ou maga), para sobremesa doces caseiros
típicos (mamão, abobora, leite, frutas em caldas) e queijo
minas ralado.

7.028,00200,00 35,14UN009 PAMI025
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itens inclusos: arrumação das mesas com toalhas, pratos,
talheres e demais vasilhames, disponibilização de garçons
adequadamente vestidos na proporção de 01 garçom para
cada 50 pessoas. após servido, deverá providenciar a
arrumação do local.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              13.028,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              13.028,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

BOLO CONFEITADO - 4 TABULEIROS

descrição:
- massa de pão de ló ou chocolate, com recheio de leite
condensado e ameixa, ninho ou leite condensado e coco;
com duas camadas de recheio, cobertura de chantilly ou
brigadeiro. medidas 80x80 e altura de 11 a 13cm, 4
tabuleiros.

4.320,0012,00 360,00UN003 PAMI013

CAFE COLONIAL (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA)
-

descrição:
- café colonial - cardápio mínimo sugerido por pessoa: 01
mini pão francês, 02 fatias pão caseiro, 01 pedaço queijo
minas, 01 fatia de mussarela, dois tipos de salgado assado
tamanho pequeno tipo coquetel (duas unidades de cada), 01
fatia presunto, 150 ml leite puro, 02 colheres de
achocolatado em pó, 150 ml de café, 300 ml de suco natural
de laranja, 04 unidades de rosquinha caseira de nata, 03
unidades biscoito de polvilho caseiro assado, 10g manteiga,
10g margarina, 30g de geleia de fruta, 50g de patê (frango,
atum ou azeitona), 50 ml de iogurte, 01 pedaço broa de
melado, 01 pedaço bolo salgado (recheado com frango,
seleta de legumes, temperos e molho de tomate), 01 pedaço
de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, 03
unidades de torrada assada sem manteiga, 100g salada de
fruta com pelo menos 04 frutas.
a empresa ficará responsável por servir o café no local
indicado pela secretaria, bem como pela ornamentação da
mesa de café com tema rústico/rural, vasilhames, xícaras,
copos e talheres suficientes para o bom fornecimento do
serviço. o serviço deverá ser cobrado por pessoa, sendo
que a franquia por café servido é o referente a 05 pessoas.
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.

7.500,00250,00 30,00UN007 PAMI015

COQUETEL (UNIDADE REFERENCIADA POR PESSOA) -

descrição:
- coquetel – 01 tipo de salgado de massa folhada, 03 tipos
de mini-salgado assado, 02 tipos de salgado fritos, 02 tipos
de patês (frango, atum ou azeitona), 3 und. torradas
assadas sem manteiga, 1 und. de mini quiche (recheio de
alho poró, frago e abacabi ou ricota com espinafre), 1 und.
mini quibe vegano com molho de hortela e azeite, 1 und.
sanduiche natural (contendo 1 und. de pão de forma com
recheio de frango, maionese, seleta de legumes, temperos
em formato triângulo)  acompanhado de refrigerante pet
(sabor cola, uva ou laranja) e 300ml de suco natural de fruta
(laranha, goiaba ou maga), para sobremesa doces caseiros
típicos (mamão, abobora, leite, frutas em caldas) e queijo
minas ralado.
itens inclusos: arrumação das mesas com toalhas, pratos,
talheres e demais vasilhames, disponibilização de garçons

14.056,00400,00 35,14UN009 PAMI017
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adequadamente vestidos na proporção de 01 garçom para
cada 50 pessoas. após servido, deverá providenciar a
arrumação do local.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              25.876,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              25.876,00

SUPERMERCADO PAMI LTDA:                        106.384,00
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