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1

Item

Cidade:

CNPJ / CPF:

Validade da Proposta:

 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  21/03/2022).

4049515

Código

UN

Unid

............................................................................

............................................................................

............................................................................

BUFFET COMPLETO PARA 500 PESSOAS, Com no mínimo 02 tipos de carne

(bovina e avícola), com no mínimo : 02 tipos de salada, 01 tipo de arroz, 02 tipos de

massa, feijão, mandioca cozida, farofa. Incluso: 03 tipos de sobremesa, café, 240 litros

de refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ou fanta), 100 litros de água

mineral gelada, 60 litros de suco de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju,

manga, maracujá e goiaba); incluindo: serviço de 15 garçons, cozinheiros e ajudantes;

bandejas/travessas inox para servir, pegadores/conchas/colheres inox para servir; 530

copos de vidro tipo taça 150 a 250ml; 1.000 unidades de guardanapo de papel; 530

unidades de guardanapo de tecido; no mínimo 2 aparadores com toalhas, 84 tampões,

84 toalhas de mesa, 530 pratos de porcelana, 530 garfos, 530 facas de mesa (ambos

em inox tamanho 21cm de comprimento); higienização antes do evento de todos os

materiais e utensílios, monrtagem/desmontagem do buffet e transporte até o local do

evento. (04-04-9515)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

6,000

Quantidade

                                    

Marca Oferecida

Telefone:

Fax:

Condições de Pagamento:

                                 

Preço Unitário

..........................................

..........................................

                                 

Preço Total

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

Unid
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-
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Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  7/2022 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

55/2022

02/03/2022

02/03/2022

55/2022

Preço Total

Folha:  2/2

2 4049516 UN

BUFFET COMPLETO PARA 250 PESSOAS, com no mínimo 02 tipos de carnes

(bovina e avícola), com no mínimo : 02 tipos de salada, 01 tipo de arroz, 02 tipos de

massa, feijão, mandioca cozida, faropa. Incluso : 03 tipos de sobremesa, café, 120

litros de refrigerante gelado (coca-cola, guaraná antarctica e/ ou fanta), 50 litros de

água mineral gelada, 30 litros de suco de caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju,

manga, maracujá e goiaba). Incluindo : 07 garçons, cozinheiros e ajudantes,

bandejas/travessas inox para servir; pegadores, conchas, colheres inox para servir;

270 copos de vidro tipo taça de 150 a 250ml; 500 unidades de guardanapo de papel;

270 unidades de guardanapo de tecido, no mínimo 02 aparadores com toalhas, 42

tampões, 42 toalhas de mesa, 270 pratos de porcelana, 270 garfos e 270 facas de

mesa (ambos em inox tamanho 21cm de comprimento); higienização antes do evento

de todos os materiais e utensílios; montagem/desmontagem do buffet e transporte até

o local do evento. (04-04-9516)

5,000                                                                                                       

3 4049517 UN

COFFEE BREAK PARA - 100 Pessoas, com no mínimo: 13 centos de mini salgados

(esfiha, coxinha, pastel, pão de queijo, empada, mini pizza, saltenha, croasant, quibe e

enroladinho de presunto e mussarela), 28 litros de refrigerante gelado  (coca-cola,

guaraná antarctica e/ou fanta), 12 litros de água mineral gelado, 12 litros de suco de

caixinha gelado (laranja, pêssego, uva, caju, manga, maracuja e goiaba), incluindo:

bandejas inox para servir, pegadores inox, 130 copos de vidro tipo taça 150 a 250 ml,

400 unidades de guardanapos descartáveis, aparador com tampão e toalhas de mesa.

(04-04-9517)

63,000                                                                                                       

4 4049519 UN

COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS, Com no mínimo: 08 centos de mini salgados

(esfiha,coxinha,pastel,pão de queijo,empada,mini pizza,saltenha,croissant, quibe e/ou

enroladinho de presunto e mussarela); 18 litros de refrigerante gelado

(coca-cola,guaraná antarctica e/ou fanta); 07 litros de água mineral gelada, 08 litros de

suco de caixinha gelado (laranja,pêssego,uva,caju,manga,maracujá e goiaba);

incluindo: bandejas inox para servir, pegadores inox, 80 copos de vidro tipo taça de

150 a 250ml, 300 unidades de guardanapos descartáveis e toalhas de mesa.

(04-04-9519)

7,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor


