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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 2.000,000CJ0000610400001

LANCHES com o seguinte cardápio: queijo
branco, queijo mussarela, presunto, café
com açúcar, café sem açucar, adoçante,
iorgute, 02 tipos de suco natural, broa, bolo
caseiro, pão de batata com patê, pão
caseiro, 04 variedades de frutas.

00002 1.000,000UN0001679700002

REFEIÇAO COMERCIAL com 03 tipos de
carne, 04 tipos de acompanhamento e 05
variedades de saladas - acompanhado de 01
lata de refrigerante 350 ml de 1ª qualidade.

00003 800,000UN0001267100003

MARMITEX GRANDE - contendo arroz, feijão,
verdura, legumes e carne, acompanhado de
01 lata de refrigerante 350 ml de 1ª
qualidade.

00004 800,000UN0001267200004

MARMITEX PEQUENO contendo arroz, feijão,
verdura, legumes e carne, acompanhado de
uma lata de refrigerante 350 ml de 1ª
qualidade.

00005 1.000,000UN0000023700005

CAFE DA MANHA café com e sem açúcar,
leite achocolatado, iogurte, sucos natural de
laranja, abacaxi com hortelã e outros, 2 tipos
de bolos (chocolate e fubá), pão de queijo,
pão integral, pão de batata, pão francês,
torrada, biscoitos caseiros variados,
manteiga, requeijão, queijo mussarela,
presunto, peito de peru fatiado, patês
variados, água de coco, água mineral sem
gás, frutas diversas.

00006 1.000,000UN0000023600006

LANCHE DA TARDE café com e sem açúcar,
suco de abacaxi com hortelã e outros,
refrigerante normal e diet, 1ª qualidade,
bolos diversos, pão de batata recheado,
salada de frutas, salgados: coxinha frango
com catupiry, pastel de leite ( recheio de
frango e camarão), empada de frango,
quibe, canudinho, croquetes, pastel assado,
croissant.

00007 1.000,000UN0000023500007
COQUETEL (SEM ALCOOL) coquetel de
frutas, coquetel de pêssego e coquetel de
goiaba.
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00008 500,000UN0000121000008

REFEICAO 1º cardápio

- salada de folhas verdes, tomate, palmito.
- salada de legumes.
- lombo de porco.
- frango  caipira com quiabo.
- tutu de feijão à mineira.
- espaguete ao molho de tomate.
- arroz branco.
- arroz à grega.
- doces caseiros em pedaços (doce de  leite,
doce de côco e doce de pé de moleque)
- refrigerante  normal e diet, 1ª qualidade
- água (gelada e natural)

00009 500,000SÇ0000121000009

REFEICAO 2º cardápio

- arroz branco.
- arroz com passas.
- peito de frango recheado com creme de
milho.
- file ao molho madeira e champignons.
- salpicão de frango.
- salada de folhas, tomate seco e queijo
minas em cubos, orégano, salsa e azeitonas
pretas.
- capeleti ao molho branco.

pudim de leite condensado, doce de leite
cremoso caseiro com ou sem queijo minas.
- refrigerante normal e diet, 1ª qualidade
- água ( gelada e natural)

00010 500,000SÇ0000121000010

REFEICAO 3º cardápio

- arroz branco.
- arroz com ervilhas e bacon.
- lombo de porco assado.
- peito de frango recheado com creme de
milho e farofa.
- salada mista (folhas, frutas, legumes).
- macarrão penne com molho e bacon.

- salada de frutas.
-  mousse de limão e chocolate.
-  refrigerante normal e diet, 1ª qualidade.
-  água ( gelada e natural)

00011 500,000SÇ0000121000011

REFEICAO 4º cardápio

- arroz branco.
- arroz com brócolis ou a grega.
- file de frango a milanesa.
- file de molho madeira.
- espaguete ao alho, óleo e bacon.
- salada de feijão manteiga branco com
bacalhau.
- salada de alface, agrião, palmito, abacaxi,
ovo de codorna, azeitonas pretas, tomates,
queijo mussarela em cubos.
- gelatina colorida
- compota de doces caseiros
- refrigerante normal e diet, 1ª qualidade
- água ( gelada e natural)
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00012 500,000SÇ0000121000012

REFEICAO 5º cardápio

- arroz branco.
- arroz com passas.
- estrogonofe de file mignon.
- batatas assadas ao formo.
- lasanha de frango.
- sobre coxa de frango assadas ou peito de
frango recheado assado com creme de milho.
- salada tropical.
- salada de folhas verdes e tomate.

- pudim de leite condensado.
- mouse de maracujá ou salada de frutas.
- refrigerante normal e diet, 1ª qualidade
- água ( gelada e natural.

00013 20,000UN0001302700013
ARRANJO PARA MESA DE FLORES NATURAIS
tamanho 80 cm - 1ª qualidade

00014 1.500,000UN0000023700014

CAFE DA MANHA café com açucar, leite
achocolatado, sucos naturais de laranja,
abacaxi e outros, pão com presunto e queijo,
banana prata, maça, melancia, bolo e
refrigerante de 1ª qualidade.

00015 1.200,000UN0001267100015 MARMITEX GRANDE
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