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Fornecedor 
Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares e Caxias do Sul Ltda. 

CAAF 

CNPJ 14.169.702/0001-08 

E-mail caaf@caaf.agr.br 

Fone (54) 3028-4065 

ITEM Descrição do item 

Valor 
homolo

gado 
(unitári

o) 

Quanti
dade a 

ser 
empen
hada 

Valor total 
HOMOLOGADO 

01 

Os 1700 kits serão servidos em 2 momentos distintos, sendo 

850 kits no dia 29 de novembro e 850 no dia 30 de novembro. 

 

Café completo: - bebidas quentes: café e chá  

- bebidas frias : suco 100% natural pronto para beber (quando 

necessário diluição máxima de 50%), água saborizada, água 

mineral sem gás.  

- 04 variedades de salgados, tipo coquetel, com quantidade por 

pessoa de 6 unidades de 25g cada, priorizando alimentos 

integrais, sendo 30% de orgânicos, livres de gorduras trans e 

corantes artificiais. Deverá conter no todo ou em parte das 

preparações Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs). 

Exemplos mini sanduíches integrais, empadas, minicroassant, 

pão de queijos, carolinas, pasteis assados diversos sabores.  

- 02 variedades de doces, tipo coquetel, com quantidade por 

pessoa de 3 unidades de 25g cada, priorizando alimentos 

integrais, orgânicos, livres de gorduras trans e corantes 

artificiais. Deverá conter sempre que possível, no todo ou em 

parte das preparações, Plantas Alimentícias Não Convencionais 

(PANCs).  

- Deverá disponibilizar opções de alimentos doces e salgados, 

livres de lactose e glúten.  

R$ 17,70 1700 R$ 30.090,00 

Dispensa 
 

n° 183/2019 UASG -158141 

Unidade Solicitante: Reitoria 

Departamento Solicitante: Proppi / Proex / Proen 

E-mail: proen@ifrs.edu.br Fone: 54 3454-3366 

mailto:proen@ifrs.edu.b
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IFRS – Reitoria 
Fls. n° Rubrica 

- Variedades de Alimento "in natura" preferencialmente 

orgânico, podendo ser este frutas, cereais, vegetais, Alimentos 

PANC, crus ou cozidos com boa apresentação.  

- Alimentos típicos: fica a critério da contratada a variedade de 

alimento típico a ser ofertado, no entanto a quantidade deve 

ser de no mínimo uma porção do produto por pessoa 

participante do evento. A contratada deverá apresentar as 

informações sobre a origem do prato (que o caracterizam como 

típico), podendo ser liquido ou sólido.  

- As cestas, bandejas ou similares, guardanapos, recipientes 

para servir serão de responsabilidade da contratada. Deverá a 

mesma ofertar recipientes recicláveis, retornáveis e se 

responsabilizar pelo descarte adequado dos resíduos gerados.  

- Os alimentos deverão ser disponibilizados servidos no local 
do evento a ser determinado pela contratante e terá duração 
de 15 a 30 minutos. Deverá a contratada prezar pela qualidade 
nutricional e sanitária das preparações. Sendo também 
indispensável a boa apresentação das preparações e 
qualidades organolépicas compatíveis com as características 
de cada prato. A geração de resíduos deve prezar pela 
sustentabilidade. Os pratos deverão conter placas explicativas, 
indicativas e ou especificações de suas composições tais como 
" contem lactose", "contém glúten", "alimento 
vegano","contem ali mento orgânico", " alimento orgânico" 
entre outras que se fizerem necessárias. 

Total R$ 30.090,00 
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