
 

 

CONSULTA DE PREÇOS 035/2022 

 
Fornecedor Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

Contato telefônico/celular: 

App de mensagem: 

E-mail: 

 
A presente proposta de valores é para serviços/produtos cujo objeto está 
relacionado abaixo. 
A empresa proponente possui 3 (três) dias úteis (a contar do dia útil seguinte à 
publicação desta) para encaminhar a proposta de preço através do e-mail 
contratacaodiretaibitinga@gmail.com.  
 
 

Item Quant. Unid. Especificação do Objeto Marca Unitário Total 

01 20 KG 
Amendoim salgado 
sem pele 

   

02 20  KG 

Bala de caramelo 
sabor sortido: 
Chocolate, rum, coco 
e leite; pacote com no 
mínimo 500gr 

   

03 2330 UND 

Lanche natural com 
pão de batata: 
1 pão de batata 
1 fatia de presunto; 
1 fatia de mussarela; 
1 folha de alface; 
2 rodelas de tomate; 
Cenoura ralada e 
maionese passada a 
mão. 
O lanche deverá ser 
embalado 
individualmente em 
papel filme 
transparente. 
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04 450 UND 

Panetone tipo 
“CHOCOTONE” em 
caixa – 500 gr 
Com massa macia e 
sabor característico, 
com boa quantidade 
de gotas de chocolate 
em seu recheio, peso 
líquido mínimo de 
500gr, embalado 
diretamente em saco 
plástico conservante e 
reembalado em 
embalagem de papel 
cartão firme, com 
informações 
nutricionais, peso, 
data de fabricação e 
validade mínima até 
fevereiro do próximo 
ano. 

   

05 900 UND 
Picolé de fruta sabor 
groselha 

   

06 800 UND 
Picolé de fruta sabor 
limão 

   

07 300 UND Picolé pinta língua    

08 650 UND 

Refrigerante Cola – 2 
Litros 
Contendo -> água 
gaseificada, açúcar, 
extrato de noz de cola, 
cafeína, corante 
caramelo IV, 
acidulante INS 338 e 
aroma natural. Cada 
200ml contém 85kcal 
e 10mg de sódio. 

   

TOTAL GERAL  R$                    

 
Prazo de entrega:  
Refrigerante: entregar até o dia 05/12/2022 
Demais itens no dia 07/12/2022 até às 18h 



 

 

Transporte, carga e descarga, por conta do fornecedor. 
 
Pagamento: 30 (dias). 
 
 
 
Ibitinga/SP, 17 de novembro de 2022. 
 
 

 

Jessica de Morais Baioni 
Departamento de Compras e 

Licitação 

 
 

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO 

 


