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PREGÃO ELETRÔNICO

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC
Pregão Eletrônico

Nº 00001/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

17.489.291/0001-26 - FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI
Unidade de
Critério de
Valor
ItemDescrição
Quantidade
Valor Global
Fornecimento
Valor (*)
Unitário
1 Fornecimento de Refeições / Lanches /
UNIDADE
1000
R$ 56,1600
R$
R$
Salgados / Doces
54,5000
54.500,0000
Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee Break (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) e refrigerante/
refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de vidro. SALGADOS – 06 tipos de salgados assados – 1 tipo de
salgado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados a serem servidos conforme cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de
frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha, trouxinha salgada - diversos recheios, coxinha de frango, risole de carne,
bolinha de queijo, croquete de frios e ou queijo, croquete de carne, kibe, pão sírio (atum/frango/presunto e queijo), canapés. DOCES
–- Será escolhido pela solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo: - Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel,
mini sonho sabores diversos, salada de frutas, bolos diversos Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louças.

2

Fornecimento de Refeições / Lanches /
Salgados / Doces

UNIDADE

1000

R$ 61,1700

R$
45,0000

R$
45.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café da Manhã (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) – café e leite –
mingau de banana – mingau de farinha de tapioca. SALGADOS – 06 unidades de no mínimo 20gr por pessoa - Será escolhido pelo
solicitante os tipos de salgado a ser servido conforme cardápio abaixo: bolinho de chuva, pão de queijo, pão sírio com patê
(atum/frango ou queijo com presunto), cuscuz, ovos, carne 1000 moída, misto quente, pão branco, queijo, presunto, tortinha de
frango, tortinha de legumes. DOCES - Será escolhido pela solicitante o tipo de doce a ser servido conforme cardápio abaixo: Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel, mini sonho sabores diversos, salada de frutas, bolos diversos Incluso: copos de vidro,
guardanapos, toalhas e louças

3

Fornecimento de Refeições / Lanches /
Salgados / Doces

UNIDADE

2000

R$ 25,8300

R$
25,8300

R$
51.660,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de lanches (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) e refrigerante/
refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em jarras de vidro. SALGADOS – 06 tipos de salgados assados – 1 tipo de
salgado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados à serem servidos conforme cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de
frios, pão de queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha, trouxinha salgada - diversos recheios, coxinha de frango, risole de carne,
bolinha de queijo, croquete de frios e ou queijo, croquete de carne, quibe, pão sírio (atum/frango/presunto e queijo), canapés.
DOCES – Será escolhido pela solicitante o tipo de doce à ser servido conforme cardápio abaixo: - Carolina, fatias húngaras, mini lua
de mel, mini sonho sabores diversos, frutas, salada de frutas, bolos diversos. Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louça

Total do Fornecedor:

Valor Global da Ata:

R$
151.160,0000

R$
151.160,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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