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Especificação dos itens
Fornecimento de lanches
Esse item consiste no fornecimento de lanches para a
CMBH.
No valor ofertado devem estar incluídas todas as despesas
necessárias para o fornecimento e a entrega dos lanches.
Vamos conferir abaixo os detalhes.

Quais as quantidades por pessoa?
O lanche deverá ser composto por:
a) 300 ml de suco;
b) 67 ml de leite;
c) 20 g de capuccino;
d) 200 ml de água de coco;
e) Uma unidade, a cada 10 pessoas, de sachê de chá;
f) 2 unidades de frutas;
e) 100 g de mini pão de queijo;
f) Uma unidade e meia de sanduíche;
g) Uma unidade, a cada duas pessoas, de blister de
manteiga;
j) 50 g de biscoitos;
Atenção: essas são as
quantidades que você irá
calcular por pessoa. Não será
feito um kit dessa maneira.

Quais as variedades de sabores ou tipos para
cada pedido?
Para cada pedido realizado pela CMBH, a fornecedora deverá
observar a seguinte variedade dos itens:
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Assim, quando pedirmos biscoito, a fornecedora deverá
enviar dois tipos de biscoitos, por exemplo.
Lembre-se de dividir em porções proporcionalmente
iguais de cada um dos tipos.

Quais são as características de cada produto?

Água de Coco

Biscoitos

Chá

Manteiga

Natural, em caixa individual
longa vida de 200 ml, com
canudo acoplhado

Doce, nas seguintes variedades:
amanteigados,
nata,
rosquinhas de chocolate,
rosquinhas
de
coco
e
sequilhos. Pode ser caseiro

Sachês individuais, com peso
aproximado de 1,5 g cada. Os
sabores são: camomila, capim
cidreira, erva cidreira, erva
doce, maça com canela e
mate.
Validade mímina de 60 dias a
partir da entrega.

Sem sal. Primeira
Teor mínimo de
lipídeos. Embalagem
de 10 g.
Validade mínima de
partir da entrega.

qualidade.
80% de
individual
60 dias a

Cappucino

Cappucino
(Diet)

Frutas

Mistura em pó composta por:
leite integral, café, açucar,
cacau, malte, gordura vegetal e
demais ingredientes que não
descaracterizem o produto.
Deverá ter aspecto cremoso.
Sabor tradicional. Validade
mínima de 60 dias a partir da
entrega.

Mistura em pó composta por:
leite integral, café, cacau,
malte, aspartame, canela e
demais ingredientes que não
descaracterizem o produto.
Deverá ter aspecto cremoso.
Tipo diet. Validade mínima de
60 dias a partir da entrega.

Ameixa - 100 g
Banana prata - 100 g
Cacho de uva - 70 g
Goiaba - 150 g
Maçã - 150 g
Morango - 40 g
Pêra - 180 g
Pêssego - 100 g
Peso médio por unidade.

Leite
Integral

Leite
Desnatado

Leite
Integral
SEM LACTOSE

Leite
de
vaca,
sem
adulterações, integral. Mínimo
de 3% de gordura ou teor
líquido. Cor branca. Embalagem
longa vida UHT/UAT, caixa
cartonada, 1L ou 0,5 L, tampa
plástica de rosca e lacre interno.
Validade mínima de 60 dias a
partir da entrega.

Leite
de
vaca,
sem
adulterações,
desnatado.
Máximo de 0,5% de gordura.
Cor branca. Embalagem longa
vida UHT/UAT, caixa cartonada,
1L ou 0,5 L, tampa plástica de
rosca e lacre interno.
Validade mínima de 60 dias a
partir da entrega.

Mesmas caracterísicas do leite
integral, porém SEM LACTOSE
ou com lactose igual ou menor
a 100 ml por 100 g ou ml.
Validade mínima de 60 dias a
partir da entrega

Leite
Desnatado
SEM LACTOSE

Minipão de
queijo

Sanduíche 1

Sanduíche 2

Mesmas caracterísicas do leite
desnatado,
porém
SEM
LACTOSE ou com lactose igual
ou menor a 100 ml por 100 g
ou ml.
Validade mínima de 60 dias a
partir da entrega

Pão de queijo tradicional, em
formato mini. Peso médio de 20
g por unidade.

Montado com:
- 2 fatias de pão de forma,
com peso médio de 60 g total;
- 1 fatia de queijo muçarela,
com peso médio de 30 g;
- 1 fatia de presunto com
peso médio de 30 g.

Montado com:
- 2 fatias de pão de forma
integral, com peso médio de 60
g total;
- 2 fatias de queijo muçarela,
com peso médio de 60 g total.

Suco

Suco
Diet, Light ou
Zero

Suco sem aromatizantes, nos
sabores:
- Caju;
- Goiaba;
- Laranja;
- Manga;
- Maracujá;
- Pêssego;
- Uva.
Validade mínima de 60 dias a
partir da entrega.

Suco diet, light ou zero, sem
aromatizantes, nos sabores:
- Caju;
- Goiaba;
- Laranja;
- Manga;
- Maracujá;
- Pêssego;
- Uva.
Validade mínima de 60 dias a
partir da entrega.

Qual quantidade será demandada por pedido?
Não temos a estimativa exata que será demandada por
pedido.
O quantitativo mínimo do pedido será de 10 pessoas por
evento.
Sempre vamos pedir múltiplos de 5.

Qual a antecedência mínima do pedido?
Vamos fazer os pedidos com, no mínimo, 18 horas de
antecedência.
No pedido vamos passar todos os detalhes que iremos
precisar para aquele evento.

Como deverá ser feita a entrega?
A entrega deverá ser feita em embalagens apropriadas a
cada item, que poderão ser embalagens de isopor, de
polietileno ou em caixas térmicas.
A embalagem pode ser recolhida de volta após o evento.
Embalagens
apropriadas
para cada item

Confira abaixo mais detalhes sobre como deverão ser
embalados os produtos para a entrega.

Água de coco, suco e
manteiga deverão
estar gelados

Sugestão de como embalar alguns dos itens:

Embalados em
papel filme

Cada unidade embalada

(Frutas)

(Biscoitos)

Devem estar
higienizadas, inteiras,
com casca e grau médio
de maturação

Cinco unidades por
embalagem

Embalado por unidade
(Sanduíche)

Embalados em papel
manteiga ou papel
próprio para alimentos,
com fechamento em fita
adesiva

(Pão de
queijo)

Três unidades por
embalagem

Demais informações
Os produtos deverão apresentar ótima
consistência, odor, cor e textura característicos.

aparencia,

Não poderão apresentar manchas, queimaduras, insetos,
moluscos, pontos de bolores, brocas ou larvas.
A discrepância de peso dos produtos deverá ser inferior a
10%.

Produtos em desconformidade, queimados ou mal
assados serão rejeitados.

A contratada terá o prazo
máximo de 1 hora para
fazer a substituição ou
complementação de
produtos entregues em
desacordo.

Será necessário manter atendimento para recebimento
das demandas nos dias úteis, no período de 8 às 20
horas.
A entrega dos produtos deverá ser feita no período de
6h30 às 22 horas, de segunda a sexta-feira.
Eventualmente poderamos pedir em finais de semana
ou feriados.
Mas não se preocupe. Sempre vamos respeitar a
antecedência mínima de 18 horas para fazer os pedidos.
Os profissionais que farão a entrega deverão estar
apropriadamente vestidos, com roupas e sapatos limpos
para nos atender. O veículo também deverá limpo.

Se houver alguma mudança no planejamento, poderemos
ter que cancelar o pedido.
Mas fique tranquilo. Somente cancelaremos quando tiver
uma antecedência mínima de 6 horas do início do
evento.

Qual a quantidade total da contratação?
Essa contratação será feita pelo sistema de registro de
preços. Isso significa que podemos não demandar toda a
quantidade prevista para a ata.
Contudo, já sabemos que a quantidade máxima pedida
será de 8846 unidades para a vigência durante 2022 e
2023.

