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DATA DA DISPUTA: 20/10/2022 

HORÁRIO DA DISPUTA: 10h30min (horário de Brasília). 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.licitacoes-e.com.br 

CÓDIGO LICITACÕES-E: 967508 

Início acolhimento de propostas: 17/10/2022-09h00min 

Limite acolhimento de propostas: 20/10/2022-09h30min 

Abertura das propostas: 20/10/2022-09h30min.  

 
EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO N° 030/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2022 

TIPO MENOR PREÇO 

(COM DISPUTA) 

 

Torna-se público que o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – 

CRO/BA, CNPJ 15.246.655/0001-11, instituído pela lei n° 8.662/93 sob a forma de Autarquia Federal, por 

meio da Unidade de Compras e Licitações, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento 

MENOR PREÇO POR LOTE, fundamentada no § 3º do artigo 75 da Lei n. 14.133/2021. 

Justifica-se o uso da ferramenta Dispensa Eletrônica, nos termos da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 67/2021, como alternativa que confere maior transparência, publicidade, economicidade e 

ampla competição aos procedimentos inerentes à fase de seleção da empresa. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DA DISPENSA 
 

 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

1.1 O objeto da presente dispensa é a contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee 

break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para 

cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, de acordo 

com as especificações e condições estabelecidas neste termo de referência, conforme condições, quantidade 

e exigências estabelecidas neste aviso de Contratação Direta e seus anexos. 

1.2 Havendo divergência nas especificações com o do sistema Licitações-E, prevalece o descritivo deste 

Edital de Dispensa de licitação. 

 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA 

 

2.1 Poderão participar desta dispensa pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, conforme estabelecido nesta Dispensa de Licitação, e que: 

 

a. Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com administração Pública Estadual; 

b. Não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação 

judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 

c. Não será permitida a participação sob forma de consórcio; 

d. Não sejam declarados inidôneos em qualquer esfera do governo. 

 

2.2 A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste termo, dar-se-á por meio da 

digitação da senha privativa da empresa e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valores 

unitários e totais, exclusivamente por meio eletrônico. 

2.3 A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial www.licitacoes-e.com.br. 

 
3.     DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 O credenciamento das empresas dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e 

intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro licitacoes-e.  

3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da empresa ou de seu 

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 

Dispensa Eletrônica de Licitação. 

3.3 O credenciamento e a sua manutenção no respectivo cadastro dependerão do registro na Seção de 

Cadastro licitacoes-e. 

3.4 O uso da senha de acesso pela empresa é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à LICITACOES-E ou ao CONSELHO 

REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA-CRO/BA, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5 A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro 

licitacoes-e, para imediato bloqueio de acesso. 

3.6 No caso de perda da senha, poderá ser solicitada nova senha Seção de Cadastro licitacoes-e até às 17 

horas do último dia útil anterior a data de abertura da sessão da dispensa. 

 

4.  DA PROPOSTA ELETRÔNICA 

 

4.1 A empresa será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances; 

4.2 Incumbirá a empresa acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 

dispensa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.3 A Proponente deverá anexar a PROPOSTA COMERCIAL com o valor total por lote, indicando, ainda, o 

valor unitário correspondente a cada item listado, sob pena de ser desclassificada; 

4.4 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação e das especificações técnicas previstas no edital; 



 
 

 

Rua Soldado Luiz Gonzaga, nº 111 – Edf. Liz Corporate, 13 andar, Caminho das Árvores. 

Tel.: (071) 3114-2527 CEP: 41820-560 - Salvador – BA 

compras@croba.org.br 

 

3 

4.5 Manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno conhecimento e do 

atendimento às exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no edital, e, ainda, se está 

ou não enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

4.9 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão do publica; se na proposta 

não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias. 

 

5. DA SESSÃO DA DISPENSA 

 

5.1 A partir do horário previsto nesta Dispensa Eletrônica, terá início a sessão pública do Dispensa 

Eletrônico, com a divulgação das propostas de Preços, recebidas e em perfeita consonância com as 

especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo Termo de Dispensa de Licitação Eletrônica; 

5.2 Somente poderá participar da rodada de lances a empresa que anteriormente tenha encaminhado proposta 

de preços; 

5.3 Dispensa de Licitação com disputa em Sessão Pública: MODO DE DISPUTA: Será adotado para o 

envio de lances nessa dispensa eletrônica o seguinte modo de disputa: COM DISPUTA EM SESSÃO 

PÚBLICA (RANDÔMICO). As empresas apresentarão lances públicos e sucessivos, conforme o critério 

de julgamento adotado nesse edital. No modo de disputa randômico a disputa encerrará de forma automática, 

podendo variar entre 1 segundo até 30 minutos. 

5.4 O valor do percentual de oscilação entre os lances ofertados será prerrogativa do administrador; 

5.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar; 

5.6 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

5.9 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

5.10 Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte apresente lance de preços com valores superior 

de até 5% (cinco por cento) acima da proposta melhor classificada, será concedido à microempresa ou 

empresa de pequeno porte melhor classificada, a oportunidade de apresentar outra proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, 

conforme está previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

5.11 No caso de desconexão com Administrador, no decorrer da etapa competitivas do certame, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível as empresas para recepção de lances, retomando o Administrador, 

quando possível, sua atuação na sessão pública, sem prejuízos dos atos realizados. 

5.12 No caso de desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da sessão pública será 

suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes; 

5.13 Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, a empresa detentora da melhor oferta deverá 

remeter via sistema, em até 03 (três) horas, proposta de preços atualizada; 

5.14 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a empresa desatender às exigências 

habilitatórias, o Administrador examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nesta etapa o Administrador poderá 

negociar com o participante para que seja obtido melhor preço; 

5.15 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Termo da Dispensa Licitação, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço; 
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5.16 O orçamento deverá discriminar preços unitários expresso em moeda corrente nacional, devendo o 

preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes 

ao objeto a ser Dispensado a Licitação, devidamente corrigidos após o encerramento dos lances; 

5.17 Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Administrador; 

 
6. DA HABILITAÇÃO: 

 

6.1 A habilitação será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mediante a apresentação do Cartão (CNPJ); 

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação 

do Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS, expedido pela Caixa Econômico Federal, 

emitido na jurisdição fiscal da sede do requerente; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

empresa, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII- A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943." (NR) regulamentada pela 

Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho se 2011. 

e) Declaração firmada pelo responsável da própria empresa fornecedora de cumprimento ao disposto nos 

incisos XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal e V, art. 27 da Lei Federal n° 8.668/93, de que não 

emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, 

ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

modelo anexo ao Decreto Federal 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.584, de 

27 de outubro de 2002; 

 

7. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 O envio dos documentos solicitados durante a sessão deverá ser realizado via ferramenta própria 

existente para tal providência no sítio eletrônico https://www.licitacoes-e.com.br; 

7.2 Em caso de dificuldade técnica ou impossibilidade de outra ordem, os documentos poderão ser enviados 

nas formas seguintes, mediante prévio aviso ao Servidor(a) que foi identificado ao início da sessão pública 

(consulta disponível via chat), e devidamente endereçado aos seus cuidados: 

a) Via e-mail, para o endereço eletrônico compras@croba.org.br, contendo 

no campo “assunto” e no descritivo a identificação do referido certame 

(ex: “Documentos de habilitação referentes ao processo XXXX); 

b) Para qualquer opção escolhida, o recebimento deverá ser confirmado com 

o Pregoeiro. 

7.3 A proposta ajustada ao lance final da empresa vencedora e os documentos exigidos para habilitação, 

deverão ser remetidos pelos meios indicados, no prazo máximo de 03 (três) horas, contados de sua 

solicitação pela Pregoeira(o) após etapa de disputa em site, havendo possibilidade de ampliação do prazo 

caso o Pregoeiro(a) entenda justificada a motivação apresentada pela empresa melhor classificada; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.licitacoes-e.com.br/
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7.4 Se a Empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Empresa for 

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

7.5 A Empresa declarará, em campo próprio do sistema eletrônico, o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

7.6 A falsidade da declaração de que trata o item 7.5 sujeitará a empresa às sanções previstas na 

legislação pertinente.  

7.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da empresa melhor classificada somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 

lances. 

7.8 Caso seja necessário, o pregoeiro poderá solicitar documentos complementares à proposta, a fim de 

esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente, os quais deverão ser apresentados em 

formato digital, via sistema, no prazo de três horas a contar da solicitação, sendo vedada a inclusão de 

elemento que devesse constar originariamente da proposta. 

 

8. DAS SANÇÕES  

 

8.1 O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a empresa às sanções administrativas 

previstas em Lei. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta dispensa poderão ser solicitados através do 

compras@crobra.org.br. 

 
10. DOS ANEXOS: 

 

Fazem parte deste Edital de Dispensa de licitação Eletrônica, como anexo(s): 

 

Anexo I: Termo de referência - Especificações; 

Anexo II: Modelo de proposta.  

 

 

Salvador, BA, 11 de outubro de 2022. 

 

 

Priscila Oliveira de Almeida Souza 

Pregoeira Oficial  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. OBJETO  

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em 

fornecimento de coffee break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, 

audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e 

no interior do Estado da Bahia, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste 

termo de referência. 

 

2. DA QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO  

 

2.1 O objeto deste contrato deverá ser executado de acordo com as especificações apresentadas: 

 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição Qtdade. 

Estimada 

(12 meses) 

Valor 

unitário 

Valor 

total 

 

01 

Fornecimento de coffee break para uma média 

estimada de 06 (seis) pessoas com cardápio de: 

Salgados variados (folheados, coxinhas, pasteis, 

barquetes, empadas, mini sanduíches naturais 

(atum, frango e ricota), mínimo de 05 (cinco) 

porções por pessoa; Pãozinhos recheados, 

mínimo de 02 (dois) porções por pessoa; Torta 

doce ou salgada 01 (um) Kg cada; Bebidas: 01 

refrigerante (02 litros), suco natural (dois 

sabores – 02 litros), e achocolatado (01 litro). 

 

 

 

 

 

 

50 

  

02 

Fornecimento de coffee break para uma média 

estimada de 25 (vinte e cinco) pessoas com 

cardápio de: Salgados variados (folheados, 

coxinhas, pasteis, barquetes, empadas, 

Sanduíches naturais (atum, frango e ricota), 

mínimo de 05 (cinco) porções por pessoa; 

Pãezinhos recheados, mínimo de 02 (dois) 

porções por pessoa; Sequilhos diversos (nata, 

goiaba, milho e queijo) mínimo de 04 (quatro) 

porções por pessoa; Torta doce e salgada 
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aproximadamente 02 (dois) Kg cada; Salada de 

frutas; Bebidas: café (02 litros). 

leite (01 litro), refrigerantes (04 litros), suco 

natural (quatro sabores – 06 litros), e 

achocolatado (02 litros). 

03 Fornecimento de coffee break para uma média 

estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: 

Salgados variados (folheados, coxinhas, pasteis, 

barquetes, empadas, Sanduíches naturais (atum, 

frango e ricota), mínimo de 05 (cinco) porções 

por pessoa; Pães (pão de queijo, batata e de 

milho), mínimo de 02 (dois) porções por pessoa; 

Sequilhos diversos (nata, goiaba, milho e queijo) 

mínimo de 03 (três) porções por pessoa; 

Docinhos (sonho de valsa, brigadeiro, surpresa, 

ou outro semelhante) mínimo de 04 (quatro) 

porções por pessoa; Torta doce e salgada 

aproximadamente 04 (quatro) Kg cada; Salada 

de frutas; Bebidas: café (04 litros), leite (01 

litro), refrigerantes (08 litros), suco natural 

(quatro sabores – 12 litros), e achocolatado (05 

litros). 

 

 

 

 

 

04 

  

 

2.2 Os itens acima listados poderão ocorrer tanto na capital, quanto no interior do Estado 

nas seguintes cidades: 

 

a) Vitória da Conquista; 

b) Juazeiro; 

c) Ilhéus; 

d) Eunápolis; 

e) Feira de Santana; 

f) Irecê; 

g) Barreiras; 

h) Teixeira de Freitas; 

i) Paulo Afonso; 

j) Itapetinga; 

k) Alagoinha; 

l) Santa Maria da Vitória; 

m) Guanambi; 

n) Santo Antônio de Jesus; 
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o) Luiz Eduardo Magalhães; 

p) Brumado; 

q) Senhor do Bonfim. 

 

2.3 O contratado será comunidado sobre as datas dos eventos com uma antecedência 

mínima de 10 dias úteis. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

3.1 Possuir infraestrutura adequada, suficiente e compatível ao planejamento, programação, 

gestão, controle, administração, organização e apoio operacional para a execução dos serviços 

do objeto deste Termo de Referência, utilizando-se de pessoal especializado e capacitado. 

3.2 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados, de forma tempestiva, suficiente, clara, concisa e lógica, atendendo 

prontamente às reclamações formuladas. 

3.3 Comunicar formal e previamente ao Fiscal do Contrato, toda e qualquer anormalidade ou 

impropriedade que possa impactar a execução regular e rotineira do evento programado e 

autorizado, prestando os esclarecimentos necessários para deliberação da CONTRATANTE, 

durante a fase de planejamento e organização do evento. 

3.4  Prestar os serviços de forma tempestiva, meticulosa e constante, mantendo o local do 

evento / reunião sempre em perfeita ordem. 

3.5 Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventualmente observadas, 

imediatamente após sua verificação e autorização formal e expressa do fiscal contratual. 

3.6 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, 

quando da realização dos serviços. 

3.7 Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização da 

contratação firmada, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção de 

fatos e circunstâncias que prejudiquem a execução do evento, o cumprimento do objeto e/ou os 

níveis de eficiência, economicidade e efetividade, evitando repetição desses fatos e falhas no 

evento em execução ou subsequentes. 

3.8 Relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços licitados. 

3.9 Assumir a responsabilidade por todos os encargos comerciais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e obrigações sociais previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o órgão 

contratante. 

3.10 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes do trabalho que vitimarem os seus empregados na 

execução dos serviços. 

3.11 Responder por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando ocasionados pelos empregados da empresa, durante a 

realização do evento. 
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3.12  Providenciar a imediata troca de todo equipamento, bem ou material que apresentar 

defeito durante a realização do evento, sem custos adicionais para a CONTRATANTE. 

3.13  Responsabilizar-se por todo e qualquer dano, direto ou indireto, que seja decorrente 

de falha ou inexecução, parcial ou total, do instrumento, ainda que imposto a terceiros. 

3.14 Cumprir fielmente o solicitado através o Fiscal do Contrato e conforme descrito neste 

Edital, executando-os no prazo e nas condições estipuladas. 

3.15 Caso seja solicitado pela CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA encaminhar 

relatório final do evento, bem como fotografias e que atestem sua realização. 

3.16 Indicar um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com a 

CONTRATANTE na realização dos serviços solicitados e outros assuntos correlatos ao objeto 

da presente licitação. 

3.17 Responsabilizar-se por todas as despesas ou obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, que estejam demonstradas no orçamento preliminar autorizado, respeitados 

os limites e condições contratuais, e devidamente aprovado pelo ordenador de despesas do 

órgão contratante. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

4.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Edital e seus Anexos. 

4.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas deste Edital, seus anexos e nos termos de sua proposta. 

4.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 

e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

4.4 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que preenchidas as 

formalidades previstas em lei; 

4.5 Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto, 

fixando prazo para a sua correção; 

4.6 Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) executados fora da especificação ou com 

problemas; 

4.7 Atestar, para fins de pagamento, os documentos da despesa, quando comprovado o fiel e o 

correto cumprimento dos serviços. 

 

5. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

5.1 É admitida a subcontratação do serviço prestado apenas no interior da Bahia, ficando 

esclarecido que o contratante não se responsabilizará com nenhum compromisso assumido pela 

contratada com terceiros. 



 
 

 

Rua Soldado Luiz Gonzaga, nº 111 – Edf. Liz Corporate, 13 andar, Caminho das Árvores. 

Tel.: (071) 3114-2527 CEP: 41820-560 - Salvador – BA 

compras@croba.org.br 

 

10 

 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 

Item Descrição Qtdade. 

Estimada 

(12 meses) 

Valor 

unitário 

Valor 

total 

 

01 

Fornecimento de coffee break para uma média 

estimada de 06 (seis) pessoas com cardápio de: 

Salgados variados (folheados, coxinhas, pasteis, 

barquetes, empadas, mini sanduíches naturais 

(atum, frango e ricota), mínimo de 05 (cinco) 

porções por pessoa; Pãozinhos recheados, 

mínimo de 02 (dois) porções por pessoa; Torta 

doce ou salgada 01 (um) Kg cada; Bebidas: 01 

refrigerante (02 litros), suco natural (dois 

sabores – 02 litros), e achocolatado (01 litro). 

 

 

 

 

 

 

50 

  

02 

Fornecimento de coffee break para uma média 

estimada de 25 (vinte e cinco) pessoas com 

cardápio de: Salgados variados (folheados, 

coxinhas, pasteis, barquetes, empadas, 

Sanduíches naturais (atum, frango e ricota), 

mínimo de 05 (cinco) porções por pessoa; 

Pãezinhos recheados, mínimo de 02 (dois) 

porções por pessoa; Sequilhos diversos (nata, 

goiaba, milho e queijo) mínimo de 04 (quatro) 

porções por pessoa; Torta doce e salgada 

aproximadamente 02 (dois) Kg cada; Salada de 

frutas; Bebidas: café (02 litros); leite (01 litro), 

refrigerantes (04 litros), suco natural (quatro 

sabores – 06 litros), e achocolatado (02 litros). 
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03 

Fornecimento de coffee break para uma média 

estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: 

Salgados variados (folheados, coxinhas, pasteis, 

barquetes, empadas, Sanduíches naturais (atum, 

frango e ricota), mínimo de 05 (cinco) porções 

por pessoa; Pães (pão de queijo, batata e de 

milho), mínimo de 02 (dois) porções por pessoa; 

Sequilhos diversos (nata, goiaba, milho e queijo) 

mínimo de 03 (três) porções por pessoa; 

Docinhos (sonho de valsa, brigadeiro, surpresa, 

ou outro semelhante) mínimo de 04 (quatro) 

porções por pessoa; Torta doce e salgada 

aproximadamente 04 (quatro) Kg cada; Salada 

de frutas; Bebidas: café (04 litros), leite (01 

litro), refrigerantes (08 litros), suco natural 

(quatro sabores – 12 litros), e achocolatado (05 

litros). 

 

 

 

 

 

04 

  

Valor total: R$ 

 


