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COMPARAÇÃO DE PREÇO Nº 017/2016 

 
 

Convidamos a Vossa Senhoria a contribuir na apresentação de proposta de preço para os 
bens/serviços discriminados no quadro abaixo, conforme detalhado nas Especificações Técnicas em 
anexo, e submeter por meio eletrônico para o e-mail ep-cel@sjdh.rs.gov.br. 
 
Os licitantes deverão apresentar proposta para todos itens e citar a quantidade encomendada, 
conforme Especificação Técnica (ANEXO). As propostas que oferecerem quantidades menores do 
que as solicitadas serão rejeitadas. A adjudicação será realizada pela proposta que apresentar o 
menor preço total (global) avaliado. A proposta deve discriminar o valor total de coffee break para 
120 pessoas e o valor por pessoa. 
Valor de referência Total: R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais)  
 
Detalhamento do coffee break a ser servido para 120 pessoas  

Item Quantidade Descrição 
1.  06 litros Água mineral sem gás 
2.  03 litro Água mineral sem gás em garrafas de 500 ml cada 
3.  12 litros Suco (de laranja e de outra fruta) 
4.  09 litros Café preto 
5.  18 litros Refrigerante (do tipo Cola e mais outro tipo) 
6.  240 unidades Salgados com peso aproximado 30 gramas assados 
7.  240 unidades Salgados com peso aproximado 30 gramas fritos 
8.  240 unidades Mini sanduíches mix/hamburguinhos 
9.  240 unidades Doces não fritos (minicroissants, rocamboles, bolos, pastéis suíços…) 
10.   Fornecimento de serviços e utensilios, conforme descrição na Especificação 

técnica em anexo  
 
Detalhamento do Orçamento 
Preço: 
Declaração de Origem dos Bens: 
 

Condições  
Prazo da Cotação: As cotações deverão ser entregues via email à Comissão Especial de Licitações da 

Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos (CEL), pelo email ep-
cel@sjdh.rs.gov.br, até o dia 01/12/2016 às 11h. 

Julgamento: A análise das propostas será no dia 01/12/2016 após às 11h. 
Forma de Pagamento: 15 dias, após a apresentação da Nota Fiscal e do recebimento definitivo dos 

bens/serviços. 
Validade da Proposta: 30 dias a partir do envio da cotação 

 


