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ANEXO VIII 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
Ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
A presente proposta tem como objeto o registro de preços para eventual fornecimento de 
lanches e refeições, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 
estabelecidas no Termo de Referência, que integra para todos os efeitos o Edital. 
 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

36 

Coffee Break 
Tipo Evento I  
(Grande 
Florianópolis) 

Fornecimento de Coffee Break 
com: 03 opções de salgado; 02 
opções de doce; 01 opção de suco; 
garrafa(s) térmicas com café, 
garrafa(s) térmicas com leite e 
garrafa de água mineral sem gás, 
saches de açúcar e adoçante. 
(Cardápio sujeito à aprovação pela 
Contratada). Condições: a 
montagem das ilhas de alimentos 
e/ou bebidas deverá estar 
concluída até 15 minutos antes do 
horário de serviço. Tempo de 
serviço: 30 minutos. Fornecimento 
de toalhas (pretas, brancas ou em 
outra cor a ser acordada com o 
CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
(copos, guardanapos, mexedores e 
etc.) descartável (reciclável ou 
biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.), 
material de apoio (bandejas, 
suportes etc.) em vidro, metal ou 
madeira.  

por 
pessoa 

500  R$    R$   

Preço unitário do item 36 (por extenso): 

37 

Coffee Break 
Tipo Evento I  
(no estado de 
SC) 

Fornecimento de Coffee Break 
com: 03 opções de salgado; 02 
opções de doce; 01 opção de suco; 
garrafa(s) térmicas com café, 
garrafa(s) térmicas com leite e 

por 
pessoa 

250  R$    R$   
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garrafa(s) de água mineral sem 
gás, saches de açúcar e adoçante. 
(Cardápio sujeito à aprovação pela 
Contratada). Condições: a 
montagem das ilhas de alimentos 
e/ou bebidas deverá estar 
concluída até 15 minutos antes do 
horário de serviço. Tempo de 
serviço: 30 minutos. Fornecimento 
de toalhas (pretas, brancas ou em 
outra cor a ser acordada com o 
CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
(copos, guardanapos, mexedores e 
etc.) descartável (reciclável ou 
biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.), 
material de apoio (bandejas, 
suportes etc.) em vidro, metal ou 
madeira.  

Preço unitário do item 37 (por extenso): 

38 

Coffee Break 
Tipo Reunião 
Plenária 
(Florianópolis) 

Fornecimento de Coffee Break 
com: 01 opção de sanduíche; 03 
opções de salgado; 01 opção de 
bolo; 02 opções de doce; 02 opções 
de suco; 01 opção de refrigerante. 
(Cardápio sujeito à aprovação pela 
Contratada). Condições: a 
montagem das ilhas de alimentos 
e/ou bebidas deverá estar 
concluída até 15min antes do 
horário de serviço. Tempo de 
serviço: 30 minutos. Fornecimento 
de toalhas (pretas, brancas ou em 
outra cor a ser acordada com o 
CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
(copos, guardanapos, mexedores e 
etc.) descartável (reciclável ou 
biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.), 
material de apoio (bandejas, 
suportes etc.) em vidro, metal ou 
madeira. 

por 
pessoa 

600  R$    R$   

Preço unitário do item 38 (por extenso): 

39 

Coffee Break 
Tipo Reunião 
Plenária (no 
estado de 
SC) 

Fornecimento de Coffee Break 
com: 01 opção de sanduíche; 03 
opções de salgado; 01 opção de 
bolo; 02 opções de doce; 01 opção 
de suco; 01 opção de refrigerante; 

por 
pessoa 

300  R$    R$   
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garrafa(s) térmica com café,  
garrafa(s) térmica com leite e 
garrafa(s) de água mineral sem 
gás, saches de açúcar e adoçante. 
(Cardápio sujeito à aprovação pela 
Contratada). Condições: a 
montagem das ilhas de alimentos 
e/ou bebidas deverá estar 
concluída até 15min antes do 
horário de serviço. Tempo de 
serviço: 30 minutos. Fornecimento 
de toalhas (pretas, brancas ou em 
outra cor a ser acordada com o 
CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
(copos, guardanapos, mexedores e 
etc.) descartável (reciclável ou 
biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.), 
material de apoio (bandejas, 
suportes etc.) em vidro, metal ou 
madeira. 

Preço unitário do item 39 (por extenso): 

40 

Coffee Break 
Tipo Evento II 
(Grande 
Florianópolis) 

Fornecimento de Coffee Break 
com: 01 opção de sanduíche; 5 
opções de salgado; 1 opção de 
bolo; 2 opções de doce; 01 opção 
de suco; 01 opção de refrigerante; 
garrafa(s) térmica com café,  
garrafa(s) térmica com leite e 
garrafa(s) de água mineral sem 
gás, saches de açúcar e adoçante. 
(Cardápio sujeito à aprovação pela 
Contratada). Condições: A 
montagem das ilhas de alimentos 
e/ou bebidas deverá estar 
concluída até 15min antes do 
horário de serviço. Tempo de 
serviço: 90 minutos. Fornecimento 
de toalhas (pretas, brancas ou em 
outra cor a ser acordada com o 
CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou 
biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.). 
Material de apoio (bandejas, 
suportes etc.) em vidro, metal ou 
madeira. 

por 
pessoa 

500  R$    R$   

Preço unitário do item 40 (por extenso): 
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41 

Coffee Break 
Tipo Evento II 
(no estado de 
SC) 

Fornecimento de Coffee Break 
com: 01 opção de sanduíche; 5 
opções de salgado; 1 opção de 
bolo; 2 opções de doce; 01 opção 
de suco; 01 opção de refrigerante; 
garrafa(s) térmica com café,  
garrafa(s) térmica com leite e 
garrafa(s) de água mineral sem 
gás, saches de açúcar e adoçante. 
(Cardápio sujeito à aprovação pela 
Contratada). Condições: A 
montagem das ilhas de alimentos 
e/ou bebidas deverá estar 
concluída até 15min antes do 
horário de serviço. Tempo de 
serviço: 90 minutos. Fornecimento 
de toalhas (pretas, brancas ou em 
outra cor a ser acordada com o 
CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou 
biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.). 
Material de apoio (bandejas, 
suportes etc.) em vidro, metal ou 
madeira. 

por 
pessoa 

250  R$    R$   

Preço unitário do item 41 (por extenso): 

42 
Brunch 
(Grande 
Florianópolis) 

Fornecimento de Brunch com 
cardápio mínimo: 10 variedades 
entre salgados, bolos, doces, 
pratos quentes e frios, quiches, 
canapés, folhados, frutas fatiadas, 
saches de açúcar e adoçante. 
Bebidas: café, leite, chá, água com 
e sem gás, dois tipos de sucos 
naturais, dois tipos de refrigerante, 
coquetel de frutas sem álcool. 
(Cardápio sujeito à aprovação pela 
Contratada).  Condições: A 
montagem das ilhas de alimentos 
e/ou bebidas deverá estar 
concluída até 15min antes do 
horário de serviço. Tempo de 
serviço: 90 minutos. Fornecimento 
de toalhas (pretas, brancas ou em 
outra cor a ser acordada com o 
CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou 
biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.). 

por 
pessoa 

500  R$      R$     
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Material de apoio (bandejas, 
suportes etc.) em vidro, metal ou 
madeira. 

Preço unitário do item 42 (por extenso): 

43 
Brunch  (no 
estado de 
SC) 

Fornecimento de Brunch com 
cardápio mínimo: 10 variedades 
entre salgados, bolos, doces, 
pratos quentes e frios, quiches, 
canapés, folhados, frutas fatiadas, 
saches de açúcar e adoçante. 
Bebidas: café, leite, chá, água com 
e sem gás, dois tipos de sucos 
naturais, dois tipos de refrigerante, 
coquetel de frutas sem álcool. 
(Cardápio sujeito à aprovação pela 
Contratada).  Condições: A 
montagem das ilhas de alimentos 
e/ou bebidas deverá estar 
concluída até 15min antes do 
horário de serviço. Tempo de 
serviço: 90 minutos. Fornecimento 
de toalhas (pretas, brancas ou em 
outra cor a ser acordada com o 
CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou 
biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.). 
Material de apoio (bandejas, 
suportes etc.) em vidro, metal ou 
madeira. 

por 
pessoa 

250  R$    R$   

Preço unitário do item 43 (por extenso): 

44 
Coquetel 
(Grande 
Florianópolis) 

Fornecimento de Coquetel com 
cardápio mínimo de 20 variedades 
entre salgados, bolos, doces, 
pratos quentes e frios, quiches, 
canapés, folhados, caldos, frutas 
fatiadas, saches de açúcar e 
adoçante. Bebidas: café, chá, água 
com e sem gás, três tipos de sucos 
naturais, dois tipos de refrigerante, 
coquetéis de frutas sem álcool 
(Cardápio sujeito à aprovação pela 
Contratada). Condições: A 
montagem das ilhas de alimentos 
e/ou bebidas deverá estar 
concluída até 15min antes do 
horário de serviço. Tempo de 
serviço: 120 minutos. Fornecimento 
de toalhas (pretas, brancas ou em 
outra cor a ser acordada com o 

por 
pessoa 

500  R$      R$     
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CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou 
biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.). 
Material de apoio (bandejas, 
suportes etc.) em vidro, metal ou 
madeira. 

Preço unitário do item 44 (por extenso): 

45 
Coquetel (no 
estado de 
SC) 

Fornecimento de Coquetel com 
cardápio mínimo de 20 variedades 
entre salgados, bolos, doces, 
pratos quentes e frios, quiches, 
canapés, folhados, caldos, frutas 
fatiadas etc. Bebidas: café, chá, 
água com e sem gás, três tipos de 
sucos naturais, dois tipos de 
refrigerante, coquetéis de frutas 
sem álcool (Cardápio sujeito à 
aprovação pela Contratada). 
Condições: A montagem das ilhas 
de alimentos e/ou bebidas deverá 
estar concluída até 15min antes do 
horário de serviço. Tempo de 
serviço: 120 minutos. Fornecimento 
de toalhas (pretas, brancas ou em 
outra cor a ser acordada com o 
CAU/SC) em perfeito estado de 
limpeza e conservação, além do 
fornecimento de material de serviço 
descartável (reciclável ou 
biodegradável) ou reutilizável 
(cerâmica, vidro, metal etc.). 
Material de apoio (bandejas, 
suportes etc.) em vidro, metal ou 
madeira. 

por 
pessoa 

250  R$      R$     

Preço unitário do item 45 (por extenso): 

46 Água 500ml  
Água com ou sem gás em garrafas 
de 500ml. 

unidade 500  R$      R$     

Preço unitário do item 46 (por extenso): 

47 Água 1500ml  
Água com ou sem gás em garrafas 
de 1500ml. 

unidade 500  R$     

Preço unitário do item 47 (por extenso): 

48 
Kit Café 
(Grande  
Florianópolis) 

Fornecimento de Kit Café  com 1 
garrafa de 1,8 litros de café com 
leite (integral), 1 garrafa de 1,8 litros 
de café, 1 garrafa de 1,8 litros de 
água quente, saches de chá (no 

kit 300   
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mínimo 30 unidades e 2 sabores), 
incluindo copos térmicos, 
mexedores e guardanapos de 
papel pequeno. 

Preço unitário do item 48 (por extenso): 

49 
Kit Café (no 
estado de 
SC) 

Fornecimento de Kit Café  com 1 
garrafa de 1,8 litros de café com 
leite (integral), 1 garrafa de 1,8 litros 
de café, 1 garrafa de 1,8 litros de 
água quente, saches de chá (no 
mínimo 30 unidades e 2 sabores), 
incluindo copos térmicos, 
mexedores e guardanapos de 
papel pequeno. 

kit 300   

Preço unitário do item 49 (por extenso): 

50 
Kit Biscoito 
(Florianópolis) 

Fornecimento de Kit Biscoito com 
pacote de 250g de biscoitos doces: 
finos de polvilho, amanteigados, 
pequenos recheados com geleias, 
entre outros; E, pacote de 250g  de 
biscoitos salgados de boa 
qualidade. 

kit 200   

Preço unitário do item 50 (por extenso): 

51 
Kit Biscoito 
(no estado de 
SC) 

Fornecimento de Kit Biscoito com 
pacote de 250g de biscoitos doces: 
finos de polvilho, amanteigados, 
pequenos recheados com geleias, 
entre outros; E, pacote de 250g  de 
biscoitos salgados de boa 
qualidade. 

kit 200   

Preço unitário do item 51 (por extenso):  

 
a) Valor global proposto: R$.............. (......por extenso..............). 

b) Prazo de validade da proposta: ____________________(mínimo 60 dias). 

c) Concordo com todas as exigências do presente Pregão. 

NOME DA EMPRESA:............................................................................................ 
ENDEREÇO: ....................................................................................................... 
CIDADE:...........................CEP..................................ESTADO:........................................... 
FONE/FAX DA EMPRESA:........................................................................ 
CNPJ N.º: ...................................................................................................... 
BANCO:..................... AGÊNCIA: ............... CONTA CORRENTE: .................................. 
 
LOCAL/DATA 
 
 
 

___________________________________ 
(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 


