
SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFI

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 133 /2022

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de
Prestadores de Serviços e Fornecedores torna público para conhecimento de interessados, que estará
recebendo, em até 05(cinco) dias a partir desta publicação. cotações de preços para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA»A PARA A ?RESTÂÇÂO DE
LANCHES E REFEIÇÕES DESTINAM)OS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
DE TIANGUA-CE, Tianguá-CE, 29 de junho de 2022. AJexandro Cardozo da Silva Encarregado
do Setor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

?ANEL T}8a}3KADO DA EMPRESA(a proposta de preços deverá vif com o pape imb=ado d& empfesa}

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
interessado: Secretaria Municipa] de Finanlças
Ao: Selar dc Compras

Av.Moises Moita, 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 -
CNPJ: 07.735.178/00a1-20 - CGF: 06.92Q.164-1

Tianguá - Ceará - www.tiangua.ce.gov.br
- Fine/Fax: l88) 3671-2288 / 3671-2888

EMPRESA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
TELEFONE/E.MAIL:  

    i :l ::y:l       UNITÁRló
: : ' "  

()1 Agua mineral naturalsem gás, acondicionada em copos de
200ml, com tampa iluminada, embalagem prática para
consumo imediato, con certificados de autorizações das
órgãos competentes e com validade para 12 (doze) meses.

{IND      
()2

Bolos Variados tamanho grande UND 30    
03 Bola simples, sabores: chocolate, laranja ou baunilha. LJND 1630    
()4 Bolo confeitado bolo bpa fofa. tendo coma igredientes

básicas faNnha de trigo, deite, ovos, açular. margarina,
fermento em DÓ, recheio e cobertura. Peso mínimo 4k

[JND      
()5 Cachorro Quente Tradicional Cpão, salsicha de frango ou

suína. milho verde. Queijo e batata nalhal de 150
UND 3680    

 
Cachorro-quente, sanduíche de pão tipo hot dog. pesando
50g. recheado com salsichão, molho de tomate, com
cobertura de queijo ralado e batata palha
Cachorríl-quente, Refrigerante: sanduíche de pão tipo hot
dog pesando 50g. recheado com salsichão, molho de
tomate. com cobertura de Queijo ralado e batata malha;

UND

3750

21250    
UND    
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  refrigerante tipo Caia, }aranla. uva, guafaná, em copos de
180mi. 02 cones nor comensal.        

08 Cachorro-Quente, Refrigerante, Café: Sanduíche de pão
tipo hot dog. Pesando 50g recheado com salsíchão, molho
de tomate, com cobertura de queijo ralado e batata palha;
refrigerante tira cola. laran)a. uva, guaraná. servidas em
copos de ]80m}, e2 copos per comenda ; beb da infusão,
adoçada. tendo como ingrediente básico café, servida em
copinhos de 50ml.

UND 3800    
()9 Café, Café Com l.ente, galo Fofo bebida infusão, adoçava.

servida em copinhos de 50ml, bebida infusão adoçada.
tendo como ingredientes básicos café e leite, servida em
copas de !8Qm!; bolo tipo fofa. telldo como ingredientes
básicos farinha de milho, leite, ovos, açúcar, margarina,
fermento em pó, 02 fatias por comensal, pesando em média

UND 3100    
10 Café. Café Com Leite. Bolo De Milho: bebida infusão

adoçado, servida em copinhos de 50m}, bebida infusão
adoçado, tendo como ingredientes básicos café e leite,
serMda em copos de 180ml; bolo tipo fofo, tendo como
ingredientes básicos farinha de milho, leite. ovos. açúcar,
margarina. fermento em pó, 02 fatias por comensal,
esando em média 40

UND 2900    
 

Café, Café Com Leite, gaio Luas Feiipe: bebida infusão,
adoçava, servida em copinhos de 50ml. bebida infusão
adoçada, tendo como ingredientes básicos café e leite,
servida em copos de 180ml; bolo tipo mole, tendo como
ingredientes básicos farinha de trigo, leite. queijo ralado,
ovos, açúcar. margarina, 02 fatias por comensal, pesando
em média 4Q

UND 2900    
12 SAFE DA MANHA - por pessoa: frutas, suco 100ml. café

100ml. leít=e 100ml, pão, queijo, presunto. ovo, tapioca. l
[ncluind2 copos, pratos 6 gylrdanapos descartáveis).
Café com bolo de milho - bebida infusão, adoçada, servida
em carinhas de 50m}, bebida infusão, adoçado; tendo como
ingredientes básicos café, servidas em copinhos de 180m ;
bolo tipo fofo. tendo como ingredientes básicos farinha de
milho, leite ovos açúcar, nlargarína, fermento em pó. 02
fatias nor comensal. pesando em média 40

UND 21250    
13

UND 24200   
[4 Café com bolo Luas Felipe -bebida infusão.adoçado,servida

em copinhos de 50m;bole tipo mole, tendo como
ingredientes básicos farinha de trigo. leite, queijo ralado,
ovos,margarina,02 fatias por comensal, pesando em média

UND 21200   
15 Café, bolo Luís Felipe -bebida infusão.adoçadaservida em

copinhos de 5Qml;bebida infusão, adoçado, tendo como
ingredientes básicos, café, servida em copos de }80ML;
bolo tipo mole. tendo como ingredientes básicos farinha de
trigo, leite. queijo ralado, ovos. açúcar. margarina. 02 fatias

or comensal. pesando em média 40

[jND 4600    
16 Caldo de carne. pãozinho, caldo de carne, contendo como

ingredientes básicos carne moída bovina, fios de ovos de
alinha,fannhade

UND 213QO    
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  Trigo,sa},cciorinlco;óleo,coento,cepo ilha,cebola telldo caiu
acompanhamento pãozinho de deite pesando em média 25g
a unidade, percapita de ]80m! por camensai; bebida
infusão, adoçadaservida em copinhos de 50ml.        

17 Caldo de carne, pãozinho, caldo de carne, contendo como
ingredientes básicos carne moída bovina, fios de ovos de
galinha,farinhade
trigo.sal,calorífico,óleo,coento,cebolinha,cebola tendo com
acompanhamento pãozinho de leite pesando em média 25g
a unidade. DercaDita de 180mlpor comensal;

UND 1500    
18 Chocolate com bolo fofo - bek)ida achocolatada. tendo como

ingredientes básicos leite integral. chocolate em pó. leite
condensado e creme de leite. podendo ser servido quente
ou gelado, percapita de 180mlpar comensal; bolo tipo fofo,
tendo como ingredientes farinha de brigo, leite ou suco de
frutas, ovos, açúcar. margarina, fermento em pó, 02 fatias

or comensal. pesando em ntédia 40

UND 23600    
 

Chocolate. Café. Bale fofo - bebida acbocolatada, tendo
cama ingredientes básicos deite iíltegrai, choca ate em ]ló,
leite condensado e creme de deite, podendo ser servido
quente au gelado, percapita de 180mlpor comensal;Bebida
Infusão adorada, servida em copinhos de 50ml; bolo tipo
fofo. tendo como ingredientes farinha de trigo, leite ou suco
de frutas, ovos, açúcar, margarina, fermento em pó, 02
fatias Dor comensal, pesando em média 40

UND t 2900

   
20 C00FFE BREAK - ] 0 salgados variados, 02 fatias de torta

de frango. 02 copos de suco. água mineral, café preto e leite,
inclusa descartáveis. 02 pessoas para servir. tquantidade
or Pessoa

UND 2500    
21 Coxinha sabor de frango de 140 UND      
22 Creme de frango com pãozinho e refrigerante - creme de

frango, tendo como ingredientes básicos carne de frango
desfiada, creme de leite, milho verde, farinha de trigo, sal.
coloríntco. óleo. coenu'a. cebolinha. cebola, tendo como lrND
acompanhamento pãozinho de leite pesando em média 25g ' '
a unidade. percapita de 3 80mi por comensal, Re&igerante
tipo ceia, laranja,uva,guaraná em copos de 180mi, sendo 02
copas DOr comensal.

2Z30Q

   
23 Creme de frango com pãozinho e refrigerante creme de

frango, tendo como ingredientes básicos carne de frango
desfiada, creme de leite, milho verde, farinha de trigo, sal,
calorífico. óleo. coentro. cebolinha, cebola. tendo como
acompanhamento pãozinho de leite pesando em média 25g
a unidade. Refrigerante tipo cola. laranja. uva. guaraná, em
cocos de 180 ML. l cooo l)or comensal.

UND 6300    
24 Creme de Galinha com arroz - acompanhado de

refrigerante tipo cola, laranja. uva, guaraná, servidos em
GODOS de 180 ml.

UND 26600   
25 LANCHE por pessoa: café 100ml, leite 100ml, suco 100ml.

salgados variados. pães com patê e bolo [lncluindo copos,
ratos e guardanapos descartáveis

UND Z1250    
26 M ste quente com suco de frutas i natura - sanduíche coam l {JND ZZ950    
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27

pão tipo hambúrguer com uma fatia de queijo mínimo 20g
com 2 fatias de presunto defumado e 10g de manteiga de
primeira qualidade; soco de fruta in nat:ura de frutas de
estação (mamão,abacaxi.goiva,banana da Prata,laranja ou
manga
Misto quente na Chapa com suco de frutas in natura e Café -
sanduíche com pãe de forma ccm uma fatia de qeeijc
mínimo 20g com 2 fatias de presunto defumado e 10g de
manteiga de primeira qualidade; suco de fruta in natura de l UND
frutas de estação (mação,abacaxi,goiva.banana da
prata,laranja ou manga); e bebida infusão (cafés. adoçada,
servida em copinhos de Soma

     
4000  

 
Refeição Individual Tipo Self Service; arroz. feijão ou balão
de dois, macarrão, farofa. verdura, frango, carne bovina ou
suína (assado ou cozido), acompanhada de um copo de
28Gm} de refrigerante ou suco naUfaí da fruta.
acompanhado de uma sobremesa 150ml

UND 3Ó50    
29 REFEIÇÃO - por pessoa: composta por arroz, feijão, salada.

proteína (opções: bovina. suína, ave, peixes, com no mínimo
02Cduas) guarnições. Acompanhamento de bebida (opções
suco, refrigerante em lata f350mil. água m ineraí

[JND      
30 REFEIÇÃO Tipo QUENTINHA - Contendo no mínimo 200g

de carne frita ou cozida Cbovínafrango ou suína), 150g de
arroz branco e 100g de fei)ão çarioquinha ou 250g de balão
de dois }00g de salada mista
[alface,batata,beterraba,cenoura,chuchu,tomate,etc), 70g
de macarrão e 30g de farofa, acompanhada de talheres

arfa e faca) descartável ou não
Refeição tipo ROD}Z]Q: contendo no mínimo: carne assada
[bovina, frango, linguiça. suína). arroz e folião au balão de
dois. farofa de cuscuz ou mandioca. macarrão. salada crua
ou cozida Calface. batata, cenoura, chuchu, tomate, vagem.
etc.} com no mínimo 700

UND

 
 

  UND  
32 Refrigerante de 2 litros - tipo cola, laranja,uva,guaraná. em UND

arfa fa tit)o Det
19470    

33 Salada de frutas
frutas:mamãs,abacaxi,goiaba,banana,maça.mangacontendo
na caída suco de }aranla, !eito condensado; com
consistência bem cremosa, servida em copo plástico de 250
ml

UND      
34 Salada de frutas frutas:mamão,abacaxi,goiaba.banana

prata, maçã:manga,contenda na calda suco de !franja, !ente
condensado. com consistência bem cremosa. servida em
copo plástico de 2S0 ml.        

35 Salgados Variados, 20 gramas UND 4000    
36 Salgadinhos Diversos: salgados tipo risole. coxinha,

empadinha, pastel salgado, pãa ãe queijo, tendo como
ingredientes básicos farinha de trigo e recheios DrÓDrios        

37 Salgadinhos Diversos acento): mini salgados tipo rísole,
coxinha. empadinha, canudinho. pastelsalgado, pasteldoce.
bolinha de queijo, boina de presunto, tendo come
ingredientes básicos farinha de trigo e recheios próprios

UND 9300    
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Importa o presente orçamento no valor total de R$ por
extenso

Todtis as despesas dos sewiços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização
de softwares, seguros, caairibuições sociais e demais despesas com pessoa e outras que possam
incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data de de 2022

Assinatura

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Campus da ?refeitura
Municipal de Tianguá pelo e-mail: compras(dtianeua.ce.aov.br e Fode: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 29 de junho de 2022

ALEXATqDRO CARDOZO DA SILVO
Divisão de Cadastro de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Cotação de Preços

Av.Moises Moita. 785 - Planalto - CEP: 62.320-000 -
CNPJ= 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1

Tianguá - Ceará - www.tiangua.ce.gov.br
Fome/Fax: (88} 3671-2288 / 3671-2888

38 Sanduíche- com massa folheada. queijo e recheio de frango
sem presunto, embalado individualmente, com peso de
ZSGm

UND 23850    
39 Sanduíche- com massa folheada. queijo e recheia de frango

com presunto, embalado individualmente, com peso de
250m

UND 3700    
4() SERVIÇO ])E BUFFET - almoço composto por dois tipos de

saídas, dois tipos de carne, arroz, dois tipos de suco, para
100 ne$soas.
Suga Concentrado Variados- suco concentrado de frutas.
com alto teor de polpa. garrafas de 500 ml.

LJND

GARRAFA

500    
4] 50    
42 Suco de polpa de Frutas (goiaba, manga e cajá},

acondicionados em recipientes de $í,.
L]':'RQ      

43 Suco de fruta in natura - suco de fruta ín natura de frutas da
estação
[abacaxi,goiaba,maracujá.!aranha.acerolamanga,graviola ).
servida em copos de 200ml.

UND 21250   
44 Suco de fruta in natura - suco de fruta in natura de frutas da

estação. (abacaxi,goiaba,laranja,acerola,manga). servida em
cano plástico de 200ml.

LIND 1500    
45 Tapioca Pequena com Queijo Coalha, Café, Café Com Leite

bebida i sãe, adorada, sen4da em copinhos de 50n}, café
com leite bebida infusão com leite copo de 200mi; tapicca
de 70g tendo como ingrediente básico farinha de mandioca,
com Queijo soalho 20ar

UND      
TOTAL GERAL  



⑧" PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

MAPA CONSOLIDADO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de LANCHES E REFEIÇÕES destinados a diversas secretarias do município de
Tíanguá-CE.

      ④i@iiil③                       

=ooml, co-- In-"pa altlmjnada, embalage-- pratica pala

DZ IBalQsVar+ados amanho Fende                  
D3 Bolo silnple$, sabores: chocolate, laranja ou baunilha UND     30 50   5{1    
n4

Bolo wnteitada bolo üpü foto- tendo como Lgredlente$
básICas f i.inca de [ngo.]eiEe. ovas. açúcar. marcar na
Feimentq e-- pá, recheio e cobertura. Peso mmimo 4kg

LTND               80

 
CnEhoi'iQ [!uanLB ']radicjona](pão. sa]sinha de frango uu
Suína. milho verde. queijo e batata palha) de 150g.

(:aÇhnrro quente. sanduíche de pão tipo hat dog. pesàndc
5ng. recheado com salsichão, molho de tomate. [om

bertura de queijo falado e batata palha

UND       500       3680

      750   18S00   2000 Z1250

  âQg pe$aÊidG S8& E'echeadc CQ sa:sichão. n} Iho 8e
mate. çom cobertura de queijo ralado e batata palha

reh'lgeranCe tipo cala. laranja. uva. guaianá. em CDpa$ de
!80ml. a2 Capas pot comensal               LS00  

D8

Cachül'ra Quellte. RelrigeranEe. Café: Sanduíche de paa
ripa hotdo$. Pesando 50g recheado com sa]sichão, mo]ht;
de tomate, cüm cobeimra de queijo ralado e hasta palha
refrigerante upü cola.taranja. uv+. guaranã. serxada$ em

pos ile 18Dml, 02 copos por comensal; bebida Inhlsãn
inçada. tendo Cama ingrediente básico café. ser/Lda em

[opmhos dB 50ml

OND               3800

 

Café. Café CAIR Leite. Bolo Fato bebida inMsão. adoçado
servida em copinhos de se,:*!, bpbÊda infusão a(!liça(!&
[endQ coMO }ilgFedieR es bá$ CG$ café e {eÊte, sewida em

$ de i8Gmi; bcÊQ üpo foh, »ndo corno ingiedienCe$
Básicos farinha de milha. leite. nuns. açúcar', inargai.Ina
Fermenta em pó. 0Z fatias por comensal. pesando i

Café. café Cam Leite. Ralo De brilho: bebida infusão
ada. Servida em çnpnillns de 50ml. behjda infusão

caçada. tenda como ingrcdienres básicOS café c lclt
Er&dda em copas de 180ml; bola Hpa fofo. tendo cama
gredlente5 básicas farinha de milho. leite. o\os aguçar

margarina. fennentu em pó. n2 farias por camei\sal

Café, Café Com Leite. Bolo Luas Felipe: bebida jnFLISãO
doçaria, seivLda cm Copinhos de 50ml. bebida infusüi:
inçada, tendo como ingredientes básicos café e lelle

se,-ida cln Copos de 18am!; bolo tipo mo:e. tende ea»}i

                 
l;ND               2900

                29e0

12
CAFÉ DP. MANHÃ pni pessoa: h'fitas. suco ]DOm]. café
looml. leite 100ml. pão. queijo. presunto. o\-a. tapioLa {
Incluindo copos. pratas E guardanapos descarEávQls)

[JND     750   18500   2000 2]250

  Café caem bolo de mÊlhQ bebida infusão.adaçada.servida
-, [:opinh05 de Soma. bebida ]nfusãn. adoçado. tenda

como ingredientes básicos café. servidas em copinhos (EH
18Dml; bolo tipo rufo. tenda coma ingredientes básicos
rannhü ije niill)o. leite ovos açúcar. margarina. fermento
m pÓ. 02 fatias Doi comensal. pestindn em média 4n

UND         ]8500   Bodo  



                           
incisão,adQÇada.sen-idà em copinhos de Soma;bolo tipo

]4 Imoie, tendo como ingredientes básicos farjnhd dE TrIBo
leite. queijo ialadD. Uvas-margarina.oz fatias poi

Café. bolo Lula Fellpe bebida inhsãa.adQÇada.servida em
caplnhos de 50ml;bebida infusão. adoçado. tendo como
mgredientB$ básicüb. café. servida em copos de 18nML;

15 bolo Eira nloLu, tendo como ingredientes básicos farinha" i;';.É:"l;l;'iilÍ..;iiiÉ.':;:;";;;=:.. ""':";';';;
htlas por mmen$nl pesando em media 40g  

    70D   18500   2000 21200

2200             4600

 
=aldQ de --rne. pãozinho. calda de carne. contenda çama
ngredientes básicos carne moída b nna. fios de nãos de

Eom acompanhamento pãozinho de leite pesando em
media 25g a unidade, percapjta de ] 80n\l por comensal
bebida lnhisüo. adorada.Servida em copinhos de 50ml           Í8,50a      

]7

Caldo de carne. pãozmho. calda de carne. contendo como
ingredientes básicos carne moída bo\ina. fIaS de ovos de
galinha. farinha
riba.sal.çokai.iHço.Óleo.coenCO.cebolinha,cebola tenda

m acampanhalnento pãozinho de !eito pesando em
media 2Sga unidade. percapita de ] 80nilpQr CDmensa

L]ND 1500             15D0

 

cnaçolaíe com bala [alÓ bebidaachocalatada. tendo

ie {e conde }sadoecfemede cite podendo $er s ávida

quente oü gelado. percapia de Í88mi pQr coRlensai; baia
[lpo fofo, tardo coi\o ingi'ed]entes farinha de tijg+}. !rito
ou suco dc li.Dias, avos. aÇÚcar. margarina. fcrmcntD em

DZ fatias »oi' coineisal. Pesando em média 40
Chocolate. Gare. Bolo fQfn bebida achocatatada. tendo

como ingr doentes hásiEoslEite integral.chocolate em pÓ
eito çondcn$adl] e creme de leite. podendo ser ser\ido

qUEnte ou gelado. percapjta de ]BOmlpoi
omensal;Bebida infusão adaçada. servida em copinhos

de 5aml; bolo üpa fofa. tenda como ingredientes faHnha
de trigo.]eite ou suco de frutas. ovas. açúcar, margarina.
FEE menta eÊn pá. 02 Fadas por comeilsa!. pesando e;n

COaFFE BREAK 10 Salgados variados, 02 faüa$ dc torça
de iFünga. 02 copos de suc ,ilgualn geral. café prelo e

Creme dc frango [om pãozinho e refrigerante ciçm d{
Frango. tendo como ingredientes básicos carne de h ang{
dçsRdda. [.[em d LelLe. milho verde. Farinha de trigo. snl
Enloríncn olho. coentro. cebDljnha. cabala. lendo comi
çompanhamentü pãozinho de leite pesando em médji

25g a Unidade percapiu dE 18Üni pQr comenda
Refrigerante tira Cala. taranjauvaguarana em copas di

üoml. sendo oz cn!)os por CDmEnsa

                 
              z.ooo 
                 
                   

llND         18.500  3.000 22300

23

Creme de frango çom pãozinho e rBtrigerante creme dc
h'anho. tenda tanta nlgredEentes básicos catre de ftangc
desHada. crente de leLCt, milho verde. farinha de [rlgo. sa

EüHHco, Óleo. coenlrQ. caboliilha. cebola. tenda come
paRhamenCO pãGz} h àp Ê i e pesando em méd

25g a unidade. Refrigerante apQ ceia, :aíanla. üva
EU '-ná.eTl} copos de Í8Ü ML. lcapa porcoinensai                  

24
Crpmc de Galinha com arroz acompanhada d
refngei'ante dpü cola. laranja. uva. guaraná. ser"-dos en
canos de 18t) ni

MINI) 3100   i.5no  18.500  3.500 2660D

  LANCHE. por pessoa: caem IDOml. leite 100ml. suco
10Dml. salgados varndns. pães com pütê e bolo (tnClulnat

pos. pratOS e guardanapos descartáveis)

LIND         iB.50a     



:tlünl ispEcirlcAMg '                   ④④
Missa quente cüm suco dp Fi'fitas n natura sandnÍ(he
cam pãa tipo hamhurguBr çom uma fatia de queijo
mÍnImo 20g com 2 fatias de presunto dEfumado e 10g de

26 1::-anteiga de primeira qualidade; suco de h'uEa in natura
de frutas de estação (mamão.abacaxi.güjba.banana da
prataiaranja nu mangar

[JND 1200   7S0  18.S00  z.soo 2295D

 
UisEO quente na Chapa [om suco de frutas in natura e
café sanduíche cam pão de forma [om uma fatia de
queijo -"mimo zog com z fatias de presunto delumada e
lag de manteiga de primeira qualidade; suco de fruta in
narra de Frutas de estação Lmamão.abacaxi.goiva.banana
]a prata.iaranja ou mangar; e bebida infusão [caEé]
caçada. 5etvida em copinhos de 5aml

UND     l.t)[)[)      3.000 
 

Refeição individual Tipo Self Service: arroz. feijão ou
saião de dois. macarrão. farQfa, verdut,a. frango. [aniE
bo\-ina ou suína LasbadD au Cozida), acompanhado de um
:opa de 200mlde refrigerante ou suco naturalda fruta
campanhado de uma sobremesa] 50ml

UND 1950   700      l.ooo 3650

 
REbElçAa pai pessoa: composta porarroz teijãa

salada. proteína [opções: batina. suína. ave. peixe). com
no mínimo n2tduas) guarnições. Acompanhamento de

bebida [opÇÕes: suco. retngerante em lata (35aml], agua

REFEjçÀO TIPO QUENTINHA Contendo no mínimo 200g
de cal'ne fma üu cozida (bovina.frailgQ nu suinaJ, ISOgdE
rroz branco c loog de feijão çarloquinha ou 250g de

baiaü de dois 100g de salada mista
[alface.bacoca.becerraha.cenoura,chuchuComaCe.etc). 70g
de macarrão e 3ag de parara acompanhada de talheres
Charro e faca) descarta\ BI nu não

MINI)     750  18.500  z.ooo Z1250

lIND     l.l)o{)  18.500  3.000 22500

31

Rcteiçãa npo RODIZEO: contendo no mÍnImo; carne
assada (bovina. frango. liguiÇa. suina]. arroz e Íeiiân nu
balão de dois. tarefa de cusniz ou mandioca. macarrão

Inda ci'ua ou çozjda (alface. batata. cenoura. chuchu
tomate. vagem. etc} com no mínima 700g

UND     750         

 
Refrigerante de z litros tipo cola. laranja,uvas-araná

salada de lautas
Runs;lnamãa,abacaxl.gQtababananamaçalnanga.conter
do na calda suco de laranja. leite condensado, com
cünslstêi\cia beEi] cremosa. ser\jda em capa plásHco de

Salada de frutas fintas:mamãs.ahacaxi.goiababanana
prata, maçã.manga.Contendo na enlEIa suco de iaranja
leite condensado. mm consistência bem cremosa. servida

m Copa plástICO de 250 ml

      +00   IB.500 40 500 19470

LJND     750  18.500  z.ooo 
[INl}                

  Salgados \mareados 20 Erainas

Salgadinhos Diversas; salgados Üpn risaje. [nxinha
inpadmha. pastel salgado. pão de queijo. tendo Cama
ngredientes básnas lannha de tuba e rechelns própj'ios

[JND                

  UND     2.0tlÜ         +500

37

Salgadinhos Dit'ersüs (Cento): mini salgados üpo isole
tinha. empadinha. canudinha. paste[ salgado, passe

doce. holjnha de queijo. baljnha de presunto. tendo come
ngredientB$ básico s Farinha de trigo e recheios p] Ópn05

UND     1.500    z.ooo 3.000 9300

 

Sanduíche com massa tÓlheada. queijo e reçncjo (
BangD sem presunto. embalada indlvldualmenCe. cair

süde250m
Sanduíche cota massa folheada, queijo e recheio de
Ranho com presunto, embalado ]ndlvidualmente.

de25Dm
SERVIÇO DE BUE'FE'l' alEnoço composto paF dais npo!
de saídas. dois Upas de carne. arroz. dais tipos de suco

ra 100 Pessoas
Suco Concentrado \rariad05 suco conccncrado dc trutas
Gom alta tenrde polpa. gan aras de Sa0 "
Suco de polpa de Frutas (goiaba. manga e caia)

condicionados em rec mentes de 5L
Suco de Fruta in narlra sum de ftuEa in narra ae fruía:
daestaçac
[abacaxt.goiaba,maracujá,laranja.acerotamanga,graviota]

LJND     750   B,500  2.000 23B50

[lND     700       3.000 3700

LJND             50(1 500

GARRAFA   50            
l ITRo             2.000 2080

[JND     750  IB.S00  2.000 



Alexàldro Cardozo da Salva
Departamento de Pesquisas de Preços, Compras e de Cadastros de Fornecedores

  :E:;;:: ':esPÉii;.iiçAa l:           @               

  Suco de Finta in natura . suçD de fruta in natura de nucas
da estação. (aba(axj.gaiata,laranjaaGerola,mangar
servida em mpo plástico de 200ml.

UND 1500              
+5 Leite: bebida Infusão adoçado, servida em copinhos de

50ml. café cam leite bebida infusão cüm leite copo de
200mli taploca de 7Dg tenda [nmo ingrediente básico

UND     +00        1400

TOTAL DE trENS POR SECRETARIA 269110   Ü8tl 2903S 171Q  3225   +41950


