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VALIDADE: 12 MESES, (10/05/2016 - 09/05/2017) 

LOTE 01 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 
QUANTIDADE 
SOLICITADA 

UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
MARCA/ 
MODELO 

FORNECEDOR 

1 

ALMOÇO (QUENTINHAS – 
CARDÁPIOS SUGESTÃO)                                          
Tipo 1 
Serviço de preparo e 
fornecimento de quentinhas 
contendo: 
Frango: frango assado, frango 
cozido, frango grelhado, 
strogonofe de frango; (150 g) 
Arroz: branco; arroz a grega (100 
g) 
Macarrão: na manteiga, ao 
molho de tomate, à bolonhesa; 
(90 g) 
Purê: batata, macaxeira, inhame 
(100 g) 
Salada: legumes cozidos, 
legumes grelhado; salada crua 
de alface, cenoura, beterraba, 
tomate, cebola, azeitonas, 
palmito, ervilha; salada de 
maionese; (90g) 
Feijão: em caldo, feijão tropeiro. 
(100g) 
Refrigerante: 01 refrigerante 
gelado em lata (diet, zero, light e 
normal) acompanha-do do 
canudo embalado 
individualmente. 
Sobremesa: frutas variadas 
(maçã, uva, abacaxi, melancia, 
tangerina, etc) porção, (mouse 
maracujá, limão, chocolate, 
pudim de leite) 50g 
Farinha: farinha, farofa de 
manteiga; (20 g) 
Serviço de entrega no local 
determinado previamente 

47.460 UND R$ 10,66 ------ 
C&L REFEIÇOES E 
EVENTOS LTDA - ME  



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE BUFFET, QUENTINHAS E LANCHES 
 

 

Centro Administrativo “Prefeito Aloísio Campos” – Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, n.º 42 – Conjunto Costa e 

Silva – Bairro Siqueira Campos – CEP: 49075-270 – Aracaju-Sergipe. 

2 

2 

ALMOÇO (QUENTINHAS – 
CARDÁPIOS SUGESTÃO)                                           
Tipo 2 
Serviço de preparo e 
fornecimento de quentinhas 
contendo: 
Carne: lombo, bife: (acebolado à 
milanesa, ao molho, com fritas, 
ao molho madeira, à parmegiana 
(150g), churrasco(200g), carne 
frita com legumes, bife de fígado 
(150g), feijoada(300g), 
cozido(300g), bisteca de boi e 
bisteca de porco(200g); 
Arroz: branco; arroz à grega 
(100g) 
Macarrão: na manteiga, ao 
molho de tomate, à bolonhesa; 
(90g) 
Purê: batata, macaxeira, inhame 
(100g) 
Salada: legumes cozidos, 
legumes grelhado; salada crua 
de alface, cenoura, beterraba, 
tomate, cebola, azeitonas, 
palmito, ervilha; salada de 
maionese; (90g) 
Feijão: em caldo, feijão 
tropeiro(150g) 
Refrigerante: 01 refrigerante 
gelado em lata (diet, zero, light e 
normal) acompanhado do 
canudo embalado 
individualmente. 
Sobremesa: frutas variadas 
(maçã, uva, abacaxi, melancia, 
tangerina, 
etc) porção, ( mouse maracujá, 
limão, chocolate, pudim de leite) 
50g 
Farinha: farinha, farofa de 
manteiga; (20 g) Serviço de 
entrega no local determinado 
previamente 

45.920 UND R$ 10,66 ------ 
C&L REFEIÇOES E 
EVENTOS LTDA - ME  
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3 

ALMOÇO (QUENTINHAS – 
CARDÁPIOS SUGESTÃO)                                         
Tipo 3Serviço de preparo e 
fornecimento de quentinhas 
contendo:Peixe: peixe frito, 
escabeche, moqueca, moqueca 
com camarão(100g)Arroz: 
branco; arroz à grega (100 
g)Macarrão: na manteiga, ao 
molho de tomate, à bolonhesa; 
(90 g)Purê: batata, macaxeira, 
inhame (100 g)Salada: legumes 
cozidos, legumes grelhado; 
salada crua de alface, cenoura, 
beterraba, tomate, cebola, 
azeitonas, palmito, ervilha; 
salada de maionese; (90g)Feijão: 
em caldo, feijão tropeiro. (100 
g)Refrigerante: 01 refrigerante 
gelado em lata (diet, zero, light 
enormal) acompanhado do 
canudo embalado 
individualmente.Sobremesa: 
frutas variadas (maçã, uva, 
abacaxi, melancia, 
tangerina,etc.) porção, (mouse 
maracujá, limão, chocolate, 
pudim de leite) 50gFarinha: 
farinha, farofa de manteiga; (20 
g) Serviço de entrega no local 
determinado previamente 
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UND R$ 10,66 ------ 
C&L REFEIÇOES E 
EVENTOS LTDA - ME  

      

LOTE 02 

Item ESPECIFICAÇÕES 
QUANTIDADE 
SOLICITADA 

UNIDADE 
VALOR 
UNITÁRIO 
(R$) 

MARCA/ 
MODELO 

FORNECEDOR 

1 

 
COFFEE BREAK POR PESSOA 
 
Serviço de preparo e 
fornecimento de Coffee Break 
contendo: 
• Café, leite, chocolate quente, 
chocolate gelado, água quente; 
100ml; 
• Água mineral gelada 200 ml 
(com gás e sem gás) no mínimo 
de 02 copos por pessoa 
(havendo necessidade da 
contratante poderá ser dobrada a 
quantidade); 
• Salada de fruta com porções no 
mínimo 150 g por pessoa; 
• Chá (sachês) sabores variados; 
• Frutas Variadas (mamão, 
melancia, melão, uva, maçã, 

73.920 UM D R$ 16,90 ------ 
D.A. DE MORAIS 

EIRELLI 
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abacaxi, etc) 02 fatia de 100 g 
por pessoa, 01 fruta inteira com 
peso de 150 g por pessoa, no 
caso da ameixa 02 por pessoa); 
• 02 tipos de suco natural de 200 
ml; ( servido em jarra de vidro); 
• 04 tipos de biscoito finos, doces 
e salgados tipo sequilho  
(amanteigados, milho, polvilho, 
batata doce, queijo, etc); 
• 03 Tipos de doces, (doce de 
festas) 
• 02 Rocamboles doce (recheios 
chocolate, goiabada, doce de 
leite) no mínimo 100g por 
pessoa; 
• 02 Fatias de bolo (ovos, laranja, 
misto,  etc); 100g; 
•  02 Pão de queijo com recheio 
(02 por pessoa) ; 35g; 
• Mini pães (francês, leite, 
cenoura, batata, integral etc) 
todos os sabores deverão 
compor o coffe break 
considerando 02 por pessoa); 
• Torradas 100 g por pessoa; 
• Pão fatiado (integral e comum) 
para sanduíche quente (não 
esquecer o  equipamento já 
previsto no edita, sanduicheira) 1 
por pessoa; 
• Saches de adoçante, manteiga, 
açúcar, sal, mel, geléia;10g; 
• Frios (queijo prato, mussarela, 
presunto fatiados 80 g por 
pessoa); 
• 05 Variedades de salgados de 
festas. 
Serviço de Garçom, apoio, 
maitres, fritadeiras e demais 
corpo técnico do buffet já 
disposto no edital. 
A limpeza e higiene do espaço 
indicado para o serviço de buffet 
deverá ser mantido durante todo 
evento, devendo a contratada 
providenciar todo o material de 
limpeza, bem com sacola de lixo 
e lixeiras de diversos tamanhos 
de acordo com o ambiente e 
solicitação da contratante. 

      

 
LOTE 03 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 
QUANTIDADE 
SOLICITADA 

UNIDADE 
VALOR 
UNITÁRIO 
(R$) 

MARCA/ 
MODELO 

FORNECEDOR 
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1 

LANCHE                                                
Tipo 1 
 01 (um) Sanduíche 
01 (um) refrigerante tipo: cola 
guaraná, uva, limão e laranja 
(diet, light e normal) gelado, com 
canudinho embalado em 
embalagem individual e 
hermeticamente fechada; 
04 copos de água de 300 ml 
gelada; 
Sachês individuais de catchup, 
maionese e mostarda; 
01 fruta (maçã, tangerina, uva ou 
pêra) conforme solicitado pela 
contratante; 
01 barra de cereal e chocolate 
tipo bombom 
Todos os produtos deverão ser 
embalados obedecendo as 
normas rigorosas de higie-ne e 
conservação de alimentos (lei 
9832/99, RDC 130/2002, 
Portarias: 987/98, 27 e 28/96 
ANVISA, em embalagens 
descartáveis de plástico, metal 
ou isopor. 
Os sanduíches não deverão 
conter saladas cruas para evitar 
contaminação, tipo (alface e 
tomate); 
Serviço de entrega no local 
determinado pela contratante 

68.068 UND R$ 11,00 ------ 
D.A. DE MORAIS 

EIRELLI 

2 

LANCHE                                                
Tipo 202 (dois) Sanduíches 
natural01(um) suco de frutas 
(caju, abacaxi, acerola, 
maracujá, uva, pêssego e outros 
sabores) em embalagem tetra 
park, gelado01(um) fruta (maça, 
goiaba, pêra, uva e 
outras)04(quatro) copos de água 
de 300 ml gelada;Todos os 
produtos deverão ser embalados 
obedecendo as normas rigorosas 
de higie-ne e conservação de 
alimentos (lei 9832/99, RDC 
130/2002, Portarias: 987/98, 27 e 
28/96 ANVISA, em embalagens 
descartáveis de plástico, metal 
ou isopor.Os sanduíches não 
deverão conter saladas cruas 
para evitar contaminação, tipo: 
(alface e tomate);Serviço de 
entrega no local determinado 
pela contratante. 

54.008 UND R$ 8,00 ------ 
D.A. DE MORAIS 

EIRELLI 
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3 

LANCHE                                                
Tipo 3 
01 (um) sanduíche de forno 
01 (uma) fatia de bolo (leite, 
ovos, chocolate, limão, 
macaxeira, laranja ou outros 
sabores a ser definido pela 
contratante) 
01 (um) chocolate tipo bombom 
04 (quatro)copos de água de 
300ml gelado 
Sachês individuais de catchup, 
maionese e mostarda; 
01 (um) refrigerante tipo: cola, 
guaraná, uva, limão e laranja 
(diet, light e normal) gelado, com 
canudinho embalado em 
embalagem individual e 
hermeticamente fechada; 
Todos os produtos deverão ser 
embalados obedecendo as 
normas rigorosas de higie-ne e 
conservação de alimentos (lei 
9832/99, RDC 130/2002, 
Portarias: 987/98, 27 e 28/96 
ANVISA, em embalagens 
descartáveis de plástico, metal 
ou isopor. 
Os sanduíches não deverão 
conter saladas cruas para evitar 
contaminação, tipo (alface e 
tomate); 
Serviço de entrega no local 
determinado pela contratante 

 62.208 UND R$ 7,50 ------ 
D.A. DE MORAIS 

EIRELLI 

      

Aracaju/SE, 10 de maio de 2016 

_______________________________________________ 

Igor Leonardo Moraes Albuquerque 

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 


