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c VALOR REGISTRADO

Atual contratado

Item Especificação UN Quantidade Valor

- Fornecedor : MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA - EPP

1 UN 2.500,0000 2.250,00

2 UN 2.500,0000 2.250,00

3 UN 1.000,0000 900,00

4 UN 1.000,0000 900,00

5 UN 2.500,0000 2.250,00

6 UN 1.000,0000 900,00

7 UN 2.000,0000 1.640,00

8 UN 2.000,0000 5.100,00

9 UN 2.000,0000 8.000,00

VALOR REGISTRADO PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2022 – 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Salgado Esfira de Carne Tamanho Pequeno Produtos
fritos ou assados no Dia do Evento (máximo 3 horas
antecedência); Com Entrega no local do evento em
Embalagem Própria e atóxica; PESO MINIMO DE
CADA UNIDADE 20 A 25 GR

Salgado Coxinha de Frango Tamanho Pequeno
Produtos fritos ou assados no Dia do Evento (máximo 3
horas antecedência); Com Entrega no local do evento
em Embalagem Própria e atóxica; PESO MINIMO DE
CADA UNIDADE 20 A 25 GR

Salgado Risólis de Presunto e Queijo Tamanho
Pequeno Produtos fritos ou assados no Dia do Evento
(máximo 3 horas antecedência); Com Entrega no local
do evento em Embalagem Própria e atóxica; PESO
MINIMO DE CADA UNIDADE 20 A 25 GR

Salgado Enroladinho de Salsicha Tamanho Pequeno
Produtos fritos ou assados no Dia do Evento (máximo 3
horas antecedência); Com Entrega no local do evento
em Embalagem Própria e atóxica; PESO MINIMO DE
CADA UNIDADE 20 A 25 GR

Salgado Bolinha de Queijo Tamanho Pequeno
Produtos fritos ou assados no Dia do Evento (máximo 3
horas antecedência); Com Entrega no local do evento
em Embalagem Própria e atóxica; PESO MINIMO DE
CADA UNIDADE 20 A 25 GR

Salgado Kibinho Tamanho Pequeno Produtos fritos ou
assados no Dia do Evento (máximo 3 horas
antecedência); Com Entrega no local do evento em
Embalagem Própria e atóxica; PESO MINIMO DE
CADA UNIDADE 20 A 25 GR

Salgado Pão de Queijo Tamanho Pequeno Produtos
fritos ou assados no Dia do Evento (máximo 3 horas
antecedência); Com Entrega no local do evento em
Embalagem Própria e atóxica; PESO MINIMO DE
CADA UNIDADE 20 A 25 GR

Mini sanduiche (pão de leite, brioche, mini pão
francês) com recheio de: salaminho, azeitona, presunto
cozido, frango, peito de peru, queijo Produzidos no no
Dia do Evento (máximo 3 horas antecedência); Com
Entrega no local do evento em Embalagem Própria e
atóxica; PESO MINIMO DE CADA UNIDADE 20 A
25 GR

Salgado Pão de Queijo Tamanho Grande Produtos
fritos ou assados no Dia do Evento (máximo 3 horas
antecedência); Com Entrega no local do evento em
Embalagem Própria e atóxica; PESO MINIMO DE
CADA UNIDADE 75 A 85 GR



2

ANO 61 Guaratinguetá, 14 de junho de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.252

Diário Oficial 
da Estância Turística de Guaratinguetá

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles - Guaratinguetá - SP – Tel.: (12) 3128.2800 
CEP. 12.505-470  www.guaratingueta.sp.gov.br

c VALOR REGISTRADO

10 UN 2.000,0000 9.400,00

11 UN 50,0000 1.630,00

12 UN 50,0000 1.630,00

13 UN 50,0000 1.545,00

14 UN 50,0000 1.545,00

15 UN 50,0000 2.650,00

16 UN 500,0000 6.400,00

17 UN 1.000,0000 9.250,00

18 KG 50,0000 2.230,00

19 KG 50,0000 2.230,00

Salgado Croissant de Frango Produtos fritos ou assados no 
Dia
do Evento (máximo 3 horas antecedência); Com
Entrega no local do evento em Embalagem Própria e
atóxica; PESO MINIMO DE CADA UNIDADE 75 A
85 GR
Bolo de Cenoura com Cobertura de Chocolate,
Cortado em Fatias de aproximadamente 6 x 6 cm,
Embalado em bandejas cobertas com plástico Filme, com 1kg

Bolo de Chocolate, Cortado em Fatias de
aproximadamente 6 x 6 cm, Embalado em bandejas
cobertas com plástico Filme, com 1kg

Bolo de Coco, Cortado em Fatias de aproximadamente
6 x 6 cm, Embalado em bandejas cobertas com plástico
Filme com 1kg

Bolo de Laranja, Cortado em Fatias de
aproximadamente 6 x 6 cm, Embalado em bandejas
cobertas com plástico Filme com 1kg

Lanche de Metro, Sabor Presunto e Queijo,
Completo (Incluso tomate, alface, maionese), Baguete
Tamanho Grande

Lanche: contendo um pão de hamburguer com no
mínimo 80g, maionese, alface, tomate, milho, batata
palha, carne bovina tipo hamburguer de no minimo 75
g, duas fatias de mussarela e duas fatias de presunto.
Acondicionado em embalagem plástica individual,
própria para alimentos.

Lanche Misto Frio: contendo um pão de francês com
no mínimo 50g, maionese, duas fatias de mussarela e
duas fatias de presunto.
Acondicionado em embalagem plástica individual,
própria para alimentos.

Carolina Recheadas com Doce de Leite e cobertura de

chocolate com aproximadamente 40g cada.

Carolina Recheadas com Chocolate e cobertura de

chocolate com aproximadamente 40g cada.
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20 UN 200,0000 2.400,00

21 UN 200,0000 2.400,00

22 UN 50,0000 172,50

23 UN 50,0000 172,50

67.845,00

67.845,00

Refrigerante; Sabor Cola; Composto de Agua
Gaseificada, Acucar, Extrato de noz de cola, cafeína,
Corante Caramelo, Acidulante; Conservante e Outros
Ingredientes Permitidos, Isento de Corantes Artificiais;
Embalagem Primaria Guarafa Pet, Hermeticamente
Fechada; Embalagem Secundaria Plastico Resistente;
Com Validade Minima de 144 Dias Na Data Da
Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo
Com a Instrucao Normativa 19/13 (mapa), Rdc 05/07,
Rdc 12/01; Rdc 259/02, Rdc 360/03 e Alteracoes
Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da
Entrega Aos Proced. Adm. Determinados Pelo Mapa e
Anvisa; 2 Litros

Refrigerante; Sabor Guaraná; Composto de Agua
Gaseificada, Acucar, Extrato de Semente de Guarana,
Corante Caramelo, Acidulante; Conservante e Outros
Ingredientes Permitidos, Isento de Corantes Artificiais;
Embalagem Primaria Lata de Aluminio,
Hermeticamente Fechada; Embalagem Secundaria
Plastico Resistente; Com Validade Minima de 144 Dias
Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar
de Acordo Com a Instrucao Normativa 19/13 (mapa),
Rdc 05/07, Rdc 12/01; Rdc 259/02, Rdc 360/03 e
Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao
No Ato Da Entrega Aos Proced. Adm. Determinados
Pelo Mapa e Anvisa; 2 Litros

Suco de Fruta, Sabor Laranja; Embalagem de 200 ml
caixinha tetra pak ou similar com canudo acoplado e
abertura para o canudo; composição 100% natural, sem
adição de açúcar, sem aditivos, sem conservantes, sem
sódio, livre de corantes artificiais.

Suco de Fruta, Sabor Uva; Embalagem de 200 ml
caixinha tetra pak ou similar com canudo acoplado e
abertura para o canudo; composição 100% natural, sem
adição de açúcar, sem aditivos, sem conservantes, sem
sódio, livre de corantes artificiais.
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