
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000057/2022 - 16/11/2022 - Processo Nº 002489/2022

Vencedor DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711

CNPJ 38.370.997/0001-44

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

Contato (28) 9926-4795

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

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.

7.168,0032 224,0000UN001867700001

Total do Lote:  7.168,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE
descrição:
- fatiado em pedaços de aproximadamente 50 gr com
cobertura de chocolate.

3.655,00215 17,0000KG003379400002

Total do Lote:  3.655,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

BOLO DE FUBA
descrição:
- fatiados em pedaços de aproximadamente 50 gr.

3.430,00245 14,0000KG000526300003

Total do Lote:  3.430,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

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

88.000,002.200 40,0000UN001867100004
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

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.

Total do Lote:  88.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

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.

99.600,003.320 30,0000UN001867000005

Total do Lote:  99.600,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

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 adequadamente vestidos na proporção de 01
garçom para cada 50 pessoas. após servido, deverá
providenciar a arrumação do local.

153.340,003.740 41,0000UN001867200006
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00007Lote

Marca

Total do Lote:  153.340,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

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 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.

45.050,001.700 26,5000UN001867400007

Total do Lote:  45.050,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

PAO DE FORMA
descrição:
- pão de forma de massa leve, farinha de trigo
enriquecida com ácido fólico e ferro, fermento, sal,
açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado,
cortado horizontalmente, embalado em saco plástico com
data de fabricação e validade.

1.300,00100 13,0000KG000934900018

Total do Lote:  1.300,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

PAO DE LEITE, TIPO HOT DOG, UNIDADE DE 50 GR
descrição:
- em embalagem plástica transparente, atóxica, com data
de validade.

22.112,501.525 14,5000KG000662700008

Total do Lote:  22.112,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

PAO FRANCES - 50GR
descrição:
- pão do tipo francês, composto por farinha de trigo
enriquecida com ácido fólico e ferro, água, sal, fermento
biológico e melhorador de farinha, em embalagem
apropriada.

166.500,0011.250 14,8000KG001706700009

Total do Lote:  166.500,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

PAO FRANCES - 50GR
descrição: .
- pão do tipo francês, composto por farinha de trigo
enriquecida com ácido fólico e ferro, água, sal, fermento
biológico e melhorador de farinha, em embalagem
apropriada.

55.500,003.750 14,8000KG001706700028

Total do Lote:  55.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca

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.

10.430,00350 29,8000KG001867500010

Total do Lote:  10.430,00

Total Geral do Fornecedor:  656.085,50

Total Geral:  656.085,50

4


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

