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00017234

MARMITEX TIPO I - SEM ENTREGA
- descrição:
cardápio sugerido: arroz branco, feijão tropeiro, macarronada, carne
bovina/suína, frango e salada (leguminosas e hortaliças).
- o marmitex deverá conter no mínimo 800 gramas de alimentos.
- deverá ser servida em recipiente adequado tipo descartável aluminizada
(marmitex), acompanhada de garfo plástico tamanho grande.
- cada secretaria solicitante, ficará responsável por pegar o produto no
estabelecimento onde esta localizada a empresa fornecedora ou em ponto
pré determinado pela mesma, desde que seja na sede do município em
quaisquer dos casos.

51.971,504790 10,85UN00001

00017233

REFEICAO TIPO I - SERVIDA NO LOCAL DO EVENTO
- descrição:
cardápio mínimo sugerido: arroz branco, feijão tropeiro ou  feijão com
caldo, salpicão, creme de milho, salada de verduras e legumes, carne
assada (bovina/suína), frango e macarrão com molho.
- fornecimento de refrigerante de vários sabores na proporção de 600ml
para cada 1 kg de refeição.
- a empresa deverá fornecer todos os itens, como arrumação das mesas
com toalhas, pratos (de vidro), talheres e demais vasilhames,
disponibilização de garçons adequadamente vestidos, (na proporção de
01 garçom para cada 50 pessoas.
- a refeição deverá ser servida no local do evento, a ser definido pela
administração.
- ao término da refeição, a empresa deverá providenciar a arrumação do
local.

15.667,40620 25,27KG00002

00017232

REFEICAO TIPO II - SERVIDA NO PROPRIO RESTAURANTE
- descrição:
cardápio mínimo sugerido: arroz branco, feijão tropeiro ou  feijão com
caldo, salpicão, creme de milho, salada de verduras e legumes, carne
assada (bovina/suína), frango e macarrão com molho.
- fornecimetno de refrigerante de vários sabores na proporção de 600ml
para cada 1 kg de refeição.
- a empresa deverá fornecer todos os itens, como arrumação das mesas
com toalhas, pratos (de vidro), talheres e demais vasilhames,
disponibilização de garçons adequadamente vestidos, (na proporção de
01 garçom para cada 50 pessoas.
- a refeição deverá ser servida no próprio restaurante.

17.153,02718 23,89KG00003

84.791,92
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