
Licitação : PP009/2013
Data e Hora da Entrega das Propostas: 27/08/2013 - 08:30
Grupo :105-Fornecimento de Refeições e Buffet

Órgão/Entidade : SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Licitação : UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

01.08.00.00123783-7 - BUFFET, fornecimento de coffee break, para 200 pessoas, composto de: Salgados - Pao 
de queijo - 1/2 centro - Folhados - Mini quiche(creme de queijo, ricota e alho poro, tomate seco, frango) - 1 
cento - Mini croissant (queijo, salame, catupiry) - 2 centos - Canapes (camarao ou frango ou queijo) - 1 cento -
Mini Sanduiche com pasta de atum - cento Doces - Trufa de maracuja - 1/2 cento - Tortinha de coco - 1/2 cento 
Bebidas - Opcao 1: Suco de frutas, refrigerante e agua mineral. 

Nº
1

UF:
Un 

Qtde:
8,00 Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:

Prazo
Entrega:

01.08.00.00129658-2 - BUFFET, fornecimento de coffee break para eventos, para 300 pessoas, composto de: -
Frutas da epoca; - Bolos (milho, chocolate, laranja, formigueiro e mesclado); - Frios diversos: queijos, 
presunto, blanquet, salaminho e peito de peru; - Paes diversos: frances, fatia, delicia e croissant; - Massa 
folhada (Romeu e Julieta, Ricota, Presunto, Frango e Banana com Canela); - Mini Quiche-cremosa, queijo, 
calabresa; - Rosca Natalina; - Panetone; - Mini empada (queijo, palmito e camarao); - Chocolate Quente; - Suco 
de Frutas (02 sabores), 200 ml por pessoa (adocante e acucar em saches). - Fornecimento de copos, pratos, 
talheres, guardanapos, pranchoes, toalha de mesa e pessoal de apoio.

Nº
2

UF:
Un 

Qtde:
10,00

Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:
Prazo
Entrega:

01.08.00.00141624-3 - BUFFET, fornecimento de coffee break, 100 pessoas , para eventos , composto de: -
Paozinho delicia recheio de queijo ou frango (02 unidades por pessoa) a ser servido em bandeja inox ou vidro; 
-doces finos (02 unidades por pessoa) a ser servido em bandeja inox ou de vidro; - Suco de frutas 2 tipos (200 
ml de cada tipo por pessoa) deverao ser entregues em terrmicas e dispostos a mesa em jarras (inox, vidro ou 
acrílico); - Refrigerante normal e diet em 20% (400ml por pessoa) a ser servido em Garrafas - copos de 200ml . 
- Considerando: - Adocante e acucar servidos separadamente em sache; - O fornecimento de todo o material 
necessario (ex: guardanapos, pratos, copos, toalha de mesa, bandejas, travessas de servir, etc.); - Todos os 
alimentos deverao ser preparados no dia do consumo; - A unidade contratante deve informar o local e o 
horario do evento com precisao na requisicao de servico - RS e designar o servidor responsavel por 
acompanhar todo o servico; - O horario de entrega deve ser observado pelo contratante e pela contratada; - A 
contratada deve providenciar para que os alimentos e bebidas sejam servidos na temperatura adequada; 

Nº
3

UF:
Un 

Qtde:
5,00

Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo: Prazo
Entrega:

01.08.00.00141626-0 - BUFFET, fornecimento de coffee break, 50 pessoas, para eventos composto de:, - Salada 
de frutas com no minimo 5 frutas: manga, mamao,abacaxi, maca e melao (250 ml por pessoa) deverao ser 
entregues em recipientes resfriados e dispostas a mesa em saladeiras; - salgados de forno dois tipos (02 
unidades por pessoa) a ser servido em bandeja inox ou de vidro. - Considerando: - Adocante e acucar 
servidos separadamente em sache; - O fornecimento de todo o material necessario (ex: guardanapos, pratos, 
copos, toalha de mesa, bandejas, travessas de servir, etc.); - Todos os alimentos deverao ser preparados no 
dia do consumo; - A unidade contratante deve informar o local e o horario do evento com precisao na 
requisicao de servico - RS e designar o servidor responsavel por acompanhar todo o servico; - O horario de 
entrega deve ser observado pelo contratante e pela contratada; - A contratada deve providenciar para que os 
alimentos e bebidas sejam servidos na temperatura adequada; 

Nº
4

UF:
Un 

Qtde:
20,00 Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:

Prazo
Entrega:

01.08.11.00008296-1 - BUFFET, fornecimento de coffee break, para 20 pessoas, composto de no minimo: -
Termica com cafe (50 ml por pessoa); - Termica com leite (50 ml por pessoa); - Termica com cha (50 ml por 
pessoa); - Agua mineral ( 200 ml por pessoa); - 02 sabores de refrigerantes (200 ml por pessoa); - 02 sabores 
de suco de frutas (200 ml por pessoa); - Folhado misto (queijo e presunto - 02 unidades por pessoa, pesando 
em media 30 g.); - 02 tipos de salgados (saltenha, empada de frango ou camarao, pastel, coxinha, quibe etc, 
pesando em media 30 g.); - 02 tipos de doce (brigadeiro, casadinho, quindim etc, pesando em media 30 g.); - 02 
tipos de paezinhos delicia por pessoa, pesando em media 60 g; - 02 tipos de mini sanduiches por pessoa -
recheio salgado variado; Considerando: - Adocante e acucar, servidos separadamente, em saches; -
Fornecimento de todo o material necessario para realizacao dos servicos e apoio (ex: transporte de produtos e 
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pessoas, mesas, cadeiras, toalhas de mesa, arranjos, guardanapos, pratos, copos, talheres, bandejas, 
travessas de servir etc). - Todos os alimentos deverao ser preparados no dia do consumo; - A unidade 

contratante deve informar local e hora do evento, com precisao, na RS e designar servidor para acompanhar 
todo atendimento; - O servico podera ser contratado para o intervalo entre as 10 e 18 horas. - A contratada 
deve providenciar para que os alimentos e bebidas sejam servidos na temperatura adequada, nao sendo 

permitida a guarda de produtos na copa ou cozinha; - O horario de entrega deve ser observado pela unidade 
contratante e empresa contratada e os produtos deverao estar disponiveis 50 minutos antes do evento; - A 

contratada devera apresentar junto a proposta fotos de ambientes, produtos e empregados uniformizados.

Nº

5

UF:

Un 

Qtde:

20,00
Preço Unitário: Preço Total: Marca/Modelo:

Prazo

Entrega:

Dados do Fornecedor

Razão Social / Nome:

Endereço:

CNPJ / CPF: Telefone: Inscrição Estadual:

Validade da Proposta: Garantia: Assistência Técnica:

Assinatura
e Carimbo:

Observações para o PCT: MENOR PREÇO GLOBAL - CONSULTAR EDITAL

Apresentar Amostra: Não é necessário apresentar Amostra ou Catálogo

Fechar
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