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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0001675-28.2022.8.01.0000

Objeto: Contratação futura e eventual de empresas prestadoras de serviços para fornecimento de coffee-break e coquetel, visando a atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre na Comarca de Rio Branco
MAPA DE PREÇOS
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
GRUPO I – FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK
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Fornecimento de Coffee Break Matutino para Evento de 10 Pessoas – Cardápio:
Café sem açúcar (servir açúcar e adoçante separadamente);
	Leite, leite achocolatado quente;
	Água mineral, água de côco;
	Suco de frutas - sabores variados (mínimo de três) - sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, mamão c/ laranja, etc.;
	Salada de frutas (creme de leite e leite condensado separadamente);
	Granola, aveia em flocos;
	Iogurte - sugestões: morango, aveia, mel, etc.;
	Biscoito salgado (integral/outras), doce (maisena, leite/outras), torradas;
	Pães - francês, de forma (normal e integral) de queijo, brioches;
	Pão de milho no leite da castanha;
	Tapioca;
	Bolos de mandioca, mesclado de chocolate, laranja, milho, etc.;
	Sanduíches – sugestões: misto quente, natural, de metro;
	Frios - presunto, peito de peru, queijos (mussarela, prato e outros);
	Manteiga, margarina, requeijão cremoso, geléia (morango, goiaba, etc.);
	Banana (comprida) frita (com açúcar e canela);
	Frutas frescas variadas e fatiadas quando for o caso (mínimo de três) - sugestões: melão, uvas, mamão, pêra, maçã, manga, abacaxi, banana prata, melancia, etc.
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Fornecimento de Coffee Break Matutino para Evento de 20 Pessoas – Cardápio:
Café sem açúcar (servir açúcar e adoçante separadamente);
	Leite, leite achocolatado quente;
	Água mineral, água de côco;
	Suco de frutas - sabores variados (mínimo de três) - sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, mamão c/ laranja, etc.;
	Salada de frutas (creme de leite e leite condensado separadamente);
	Granola, aveia em flocos;
	Iogurte - sugestões: morango, aveia, mel, etc.;
	Biscoito salgado (integral/outras), doce (maisena, leite/outras), torradas;
	Pães - francês, de forma (normal e integral) de queijo, brioches;
	Pão de milho no leite da castanha;
	Tapioca;
	Bolos de mandioca, mesclado de chocolate, laranja, milho, etc.;
	Sanduíches – sugestões: misto quente, natural, de metro;
	Frios - presunto, peito de peru, queijos (mussarela, prato e outros);
	Manteiga, margarina, requeijão cremoso, geléia (morango, goiaba, etc.);
	Banana (comprida) frita (com açúcar e canela);
	Frutas frescas variadas e fatiadas quando for o caso (mínimo de três) - sugestões: melão, uvas, mamão, pêra, maçã, manga, abacaxi, banana prata, melancia, etc.
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R$ 650,00









R$	13.000,00
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CNPJ: 01.000.184/0001-80
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Fornecimento de Coffee Break Vespertino para Evento de 10 Pessoas
Água mineral, água de côco, refrigerantes - cola-cola e guaraná (normal e diet.) Sucos naturais (mínimo três sabores). Sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, abacaxi com hortelã etc;
	Pães – queijo, brioches, croissant (doce e salgado);
	Sanduíches – naturais delicados, pão de metro;
	Salgadinho assados variados a escolher (mínimo de três qualidades);
	Mini-quiches e empadas sabores variados a escolher (mínimo três tipos);
	Bolo comum, banana (comprida) frita com açúcar e canela.
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Fornecimento de Coffee Break Matutino para Evento de 30 Pessoas – Cardápio:
Café sem açúcar (servir açúcar e adoçante separadamente);
	Leite, leite achocolatado quente;
	Água mineral, água de côco;
	Suco de frutas - sabores variados (mínimo de três) - sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, mamão c/ laranja, etc.;
	Salada de frutas (creme de leite e leite condensado separadamente);
	Granola, aveia em flocos;
	Iogurte -  sugestões: morango, aveia, mel, etc.;
	Biscoito salgado (integral/outras), doce (maisena, leite/outras), torradas;
	Pães - francês, de forma (normal e integral) de queijo, brioches;
	Pão de milho no leite da castanha;
	Tapioca;
	Bolos de mandioca, mesclado de chocolate, laranja, milho, etc.;
	Sanduíches – sugestões: misto quente, natural, de metro;
	Frios - presunto, peito de peru, queijos (mussarela, prato e outros);
	Manteiga, margarina, requeijão cremoso, geléia (morango, goiaba, etc.);
	Banana (comprida)  frita (com açúcar e canela);
	Frutas frescas variadas e fatiadas quando for o caso (mínimo de três) - sugestões: melão, uvas, mamão, pêra, maçã, manga, abacaxi, banana prata, melancia, etc.
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Fornecimento de Coffee Break Matutino para Evento de 50 Pessoas – Cardápio:
Café sem açúcar (servir açúcar e adoçante separadamente);
	Leite, leite achocolatado quente;
	Água mineral, água de côco;
	Suco de frutas - sabores variados (mínimo de três) - sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, mamão c/ laranja, etc.;
	Salada de frutas (creme de leite e leite condensado separadamente);
	Granola, aveia em flocos;
	Iogurte -  sugestões: morango, aveia, mel, etc.;
	Biscoito salgado (integral/outras), doce (maisena, leite/outras), torradas;
	Pães - francês, de forma (normal e integral) de queijo, brioches;
	Pão de milho no leite da castanha;
	Tapioca;
	Bolos de mandioca, mesclado de chocolate, laranja, milho, etc.;
	Sanduíches – sugestões: misto quente, natural, de metro;
	Frios - presunto, peito de peru, queijos (mussarela, prato e outros);
	Manteiga, margarina, requeijão cremoso, geléia (morango, goiaba, etc.);
	Banana (comprida)  frita (com açúcar e canela);
	Frutas frescas variadas e fatiadas quando for o caso (mínimo de três) - sugestões: melão, uvas, mamão, pêra, maçã, manga, abacaxi, banana prata, melancia, etc.
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Fornecimento de Coffee Break Vespertino para Evento de 20 Pessoas
Água mineral, água de côco, refrigerantes - cola-cola e guaraná (normal e diet.) Sucos naturais (mínimo três sabores). Sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, abacaxi com hortelã etc;
	Pães – queijo, brioches, croissant (doce e salgado);
	Sanduíches – naturais delicados, pão de metro;
	Salgadinho assados variados a escolher (mínimo de três qualidades);
	Mini-quiches e empadas sabores variados a escolher (mínimo três tipos);
	Bolo comum, banana (comprida) frita com açúcar e canela.
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Fornecimento de Coffee Break Vespertino para Evento de 30 Pessoas
Água mineral, água de côco, refrigerantes - cola-cola e guaraná (normal e diet.) Sucos naturais (mínimo três sabores). Sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, abacaxi com hortelã etc;
	Pães – queijo, brioches, croissant (doce e salgado);
	Sanduíches – naturais delicados, pão de metro;
	Salgadinho assados variados a escolher (mínimo de três qualidades);
	Mini-quiches e empadas sabores variados a escolher (mínimo três tipos);
	Bolo comum, banana (comprida) frita com açúcar e canela.
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R$ 1.500,00




R$	30.000,00


CHALÉ DO TRIGO

CNPJ: 01.000.184/0001-80

P. UNIT.

TOTAL
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LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 04.694.478/0001-10
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TOTAL
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R$ 1.500,00




R$	30.000,00


CORE SERVICE EVENTOS EIRELI

CNPJ: 10.540.976/0001-00

P. UNIT.

TOTAL
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT Fornecimento de Coffee Break Vespertino para Evento de 50 Pessoas
	Água mineral, água de côco, refrigerantes - cola-cola e guaraná (normal e diet.) Sucos naturais (mínimo três sabores). Sugestões: laranja, acerola, graviola, abacaxi, cupuaçu, maracujá, suco verde, abacaxi com hortelã etc;
	Pães – queijo, brioches, croissant (doce e salgado);
	Sanduíches – naturais delicados, pão de metro;
	Salgadinho assados variados a escolher (mínimo de três qualidades);
	Mini-quiches e empadas sabores variados a escolher (mínimo três tipos);
	Bolo comum, banana (comprida) frita com açúcar e canela.
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VALOR GRUPO I – FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK
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CHALÉ DO TRIGO
CNPJ: 01.000.184/0001-80
P. UNIT.
TOTAL





EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 02.977.786/0001-27
P. UNIT.
TOTAL





Q2 EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.167.076/0001-55
P. UNIT.
TOTAL
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UNIT.
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GRUPO II – FORNECIMENTO DE COQUETEL
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Fornecimento de coquetel para evento de 10 pessoas com o seguinte cardápio:
Água mineral (com e sem gás), refrigerantes (mínimo três sabores), água de côco, sucos naturais (mínimo três sabores) - Sugestões: kiwi, goiaba, abacaxi c/ hortelã, graviola, laranja, suco verde e outros;
	Canapés diversos (mínimo de cinco qualidades a escolher);
	Salgadinhos folhados (mínimo de cinco qualidades);
	Outros salgadinhos (mínimo de cinco qualidades);
	Mini-quiches/empadas (mínimo de três sabores);
	Pratos quentes servidos em mini potinhos (mínimo de dois tipos);
	Doces, bolos, tortinhas (mínimo de dois tipos)
Observação: Estão inclusos no serviço a ornamentação das bandejas e mesas (arranjo de flores naturais).
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R$ 1.500,00






R$	30.000,00

CHALÉ DO TRIGO
CNPJ: 01.000.184/0001-80
P. UNIT.
TOTAL
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R$ 1.500,00






R$	30.000,00

BARCELO EVENTOS EIRELI
CNPJ: 19.086.382/0001-46
P. UNIT.
TOTAL
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R$ 1.500,00






R$	30.000,00

LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 11.200.051/0001-83
P. UNIT.
TOTAL








file_184.wmf
 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Fornecimento de coquetel para evento de 20 pessoas com o seguinte cardápio:
Água mineral (com e sem gás), refrigerantes (mínimo três sabores), água de côco, sucos naturais (mínimo três sabores) - Sugestões: kiwi, goiaba, abacaxi c/ hortelã, graviola, laranja, suco verde e outros;
	Canapés diversos (mínimo de cinco qualidades a escolher);
	Salgadinhos folhados (mínimo de cinco qualidades);
	Outros salgadinhos (mínimo de cinco qualidades);
	Mini-quiches/empadas (mínimo de três sabores);
	Pratos quentes servidos em mini potinhos (mínimo de dois tipos);
	Doces, bolos, tortinhas (mínimo de dois tipos)
Observação: Estão inclusos no serviço a ornamentação das bandejas e mesas (arranjo de flores naturais).
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AIR FIVE TURISMO E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 13.696.859/0001-29
P. UNIT.
TOTAL










file_189.wmf
 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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R$	55.512,00

Q2 EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.167.076/0001-55
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Fornecimento de coquetel para evento de 30 pessoas com o seguinte cardápio:
Água mineral (com e sem gás), refrigerantes (mínimo três sabores), água de côco, sucos naturais (mínimo três sabores) - Sugestões: kiwi, goiaba, abacaxi c/ hortelã, graviola, laranja, suco verde e outros;
	Canapés diversos (mínimo de cinco qualidades a escolher);
	Salgadinhos folhados (mínimo de cinco qualidades);
	Outros salgadinhos (mínimo de cinco qualidades);
	Mini-quiches/empadas (mínimo de três sabores);
	Pratos quentes servidos em mini potinhos (mínimo de dois tipos);
	Doces, bolos, tortinhas (mínimo de dois tipos)
Observação: Estão inclusos no serviço a ornamentação das bandejas e mesas (arranjo de flores naturais).
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CNPJ: 01.000.184/0001-80
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LTDA
CNPJ: 18.782.546/0001-07
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TOTAL
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R$ 4.500,00






R$	90.000,00
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GERAIS LTDA
CNPJ: 37.131.539/0001-90
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TOTAL
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT Fornecimento de coquetel para evento de 50 pessoas com o seguinte cardápio:
Água mineral (com e sem gás), refrigerantes (mínimo três sabores), água de côco, sucos naturais (mínimo três sabores) - Sugestões: kiwi, goiaba, abacaxi c/ hortelã, graviola, laranja, suco verde e outros;
	Canapés diversos (mínimo de cinco qualidades a escolher);
	Salgadinhos folhados (mínimo de cinco qualidades);
	Outros salgadinhos (mínimo de cinco qualidades);
	Mini-quiches/empadas (mínimo de três sabores);
	Pratos quentes servidos em mini potinhos (mínimo de dois tipos);
	Doces, bolos, tortinhas (mínimo de dois tipos)
Observação: Estão inclusos no serviço a ornamentação das bandejas e mesas (arranjo de flores naturais).
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VALOR GRUPO II – FORNECIMENTO DE COQUETEL
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Carlos fonseca Cassiano da Cunha	Hélio Oliveira de Carvalho
Técnico Judiciário	Gerente de Contratação



