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SEQ ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UN QUANT UN TOTAL

1 23314 PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS  COM FORNECIMENTO DE  REFEIÇÕES,  NO  SISTEMA  SELF  SERVICE.  Prestação  de  serviços  com

fornecimento de refeições, no sistema SELF SERVICE � À VONTADE E VALOR FIXO a ser servido nas dependências da Contratada, ou

outro local a ser disponibilizado pela Contratada, desde que dentro dos limites do município de Monte Azul/MG, preparados conforme as boas

práticas de fabricação e procedimentos operacionais. No cardápio deverá conter no mínimo os seguintes itens � Arroz branco � Feijão tipo

caldo ou tropeiro � Saladas variadas � Verduras folhosas/crus ou cozidas � Carnes (Assada ou cozida) de primeira qualidade (Suina, bovina,

frango ou peixe) � Opções de massas (variadas ou tubérculos refogados/preparados)

R$ 22,00 3000 UNIDAD R$ 66.000,00

2 23318 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX. embalado em recipiente térmico de isopor ou

alumínio com tampa, para servidores públicos prestadores de serviços junto ao município de Monte Azul-MG, palestrantes, oficineiros, artistas,

convidados e/ou participantes de cursos, encontros, seminários, palestras, reuniões, etc que virão a participar de eventos Culturais e demais

eventos a serem realizados nesta municipalidade, sendo almoço e janta preparados conforme as boas práticas de fabricação e procedimentos

operacionais. No cardápio deverá conter no mínimo os seguintes itens a) Arroz branco b) Feijão de caldo, preto ou farofa c) Batata frita d)

Carne (bovina, suína ou frango) e) Saladas folhosa, verduras/legumes crus/cozidos.

R$ 14,67 5000 UNIDAD R$ 73.350,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$139.350,00
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