
FUNDACAO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  012/2019

MEMORIAL DESCRITIVO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 0004/2019

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

À Firma: C.N.P.J

Endereço: Inscrição:

Cidade: UF CEP: TELEFONE:

ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

1 kg 100,00 BISCOITO DE POLVILHO  Biscoito com sal de polvilho azedo - Biscoito com sal, de
polvilho azedo, gordura vegetal hidrogenada, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha
de soja, não contém glúten, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA –
48 (decreto lei 12486, de 20/10/78).

2 kg 70,00 BOLACHAS DIVERSAS  Bolachas diversas doces. Tipo de padaria

3 kg 700,00 BOLO SIMPLES  Bolo industrializado, alimento a base de massa contendo leite, ovos,
fermento, assado nos sabores de laranja, de coco ou do tipo bolo inglês (fatia de 60
g).

4 kg 600,00 BROA DE FUBÁ                                       Broa de Fubá, alimento a base de massa
contendo leite, ovos, açucar e fubá. Peso mínimo de 30g (unidade).

5 un 500,00 PÃO FRANCÊS DE 50G (UNIDADE)

6 un 12.000,00 LANCHES DE PRESUNTO E QUEIJO  Lanche de pão francês (50g) com 2 fatias de
presunto (30g) e 02 fatias de queijo (30g). Embalados em sacos plásticos.

7 un 25.000,00 SALGADOS (DE FESTAS) (FRITO): Coxinha de frango; Croquete de frango; Kibe de
carne; Bolinha de queijo; Risole – frango e carne.

8 un 25.000,00 SALGADOS (DE FESTAS) (ASSADO): Empada de Frango; Empada queijo, frango e
presunto; Croassant – Queijo, Frango, e Carne; Esfirra; Mini pizza; Folheados –
Queijo, Carne e Frango.

9 kg 600,00 PÃO DE QUEIJO Pão de queijo, pão em forma de bolinho, feito com massa de
polvilho e queijo, ovos, leite, de peso mínimo de 50 g (unidade).

10 un 2.000,00 LANCHES DE PRESUNTO E QUEIJO (QUENTE) Lanche quente de pão francês
(50g) com 2 fatias de presunto (30g) e 02 fatias de queijo (30g). Embalados em sacos
plásticos.

11 kg 200,00 PÃO DE METRO Pão bengala com gergelim, com 100cm. Recheado com maionese,



ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

alface, e frios (queijo, presunto, peito de peru, lombo canadense, salaminho, frango).

12 litros 200,00 LEITE TIPO C, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1L EM SACO PLÁSTICO.

13 litros 50,00 CAFÉ PRONTOS com açúcar, disponibilizados em garrafas térmicas.

14 un 5.000,00 REFRIGERANTE  Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada,
açúcar; sendo permitidos 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de
corantes artificiais, com validade mínima 07 meses a contar da data da entrega.

15 un 5.000,00 REFRIGERANTE  Refrigerante lata de 350ml; composto de extrato de guaraná, água
gaseificada, açúcar; sendo permitidos 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná;
isento de corantes artificiais, com validade mínima 07 meses a contar da data da
entrega.

16 un 2.000,00 SUCO  Suco sabores diversos concentrado,  com armazenamento à temperatura
ambiente, podendo conter acidulantes e conservantes, validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

Prazo para Pagamento:

null.

Validade da Proposta:

0 dias.

Prazo de Entrega:

null.

Valor Total:

							Solicitamos apresentar propostas para fornecimento de materiais e / ou prestação de serviços e / ou execução de obras, conforme acima
especificado devolvendo preenchida e assinada até às 10:00:00 horas do dia 16/04/2019.

Valor TOTAL por extenso:

Cidade: Estado: Data:

Assinatura do Proponente


