
 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                    

Praia Grande, 18 de janeiro de 2021. 

Requisitante: Secretaria de Administração e Demais Secretarias. 

 

OBJETO: Cotação de Preços para Aquisição de Insumos para Máquina de Café II 

 

Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotar preços para os itens abaixo relacionados, peço ainda, que a 
resposta seja enviada até o dia 25/01/2021, às 15:00h, através do e-mail: 

comprassead@praiagrande.sp.gov.br ou comprasseadc@gmail.com 

 

It. Descrição do Material Un. 
Qt. 

GERAL Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Açúcar Light  em sachê individual contendo de 2,5g a 3g - caixa com 
336 a 400 unidades. Validade mínima de 06 meses a partir da data da 
entrega 

CX 211    

02 

Biscoito salgado, em embalagens individuais de 7 gramas ou superior, 
acondicionado em caixa com 180 unidades. Validade mínima de 06 
meses a partir da data da entrega. 

CX 2110    

03 

Café torrado EM GRÃOS, para máquina de CAFÉ EXPRESSO, 
embalado em embalagem laminada, contendo 01 kg, com selo de pureza 
ABIC. Validade mínima de 03 meses a partir da data da entrega. 

PCT 225    

04 

Café torrado e MOÍDO, de boa qualidade, sem adição de outros 
produtos, embalado a alto vácuo em embalagem laminada, contendo 
500gramas, com selo de pureza ABIC. Deve possuir certificação de 
qualidade da ABIC nível 6,0 ou acima. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data da entrega. 

UN 25794    

05 

Café torrado e MOÍDO, de boa qualidade, sem adição de outros 
produtos, ALMOFADA  em embalagem laminada, contendo 500gramas, 
com selo de pureza ABIC. Deve possuir certificação de qualidade da 
ABIC nível 6,0 ou acima. Validade mínima de 12 meses a partir da data 
da entrega. 

PCT 19068    

06 
Chá de Camomila em sachês - caixa com 15 sachês de 15g cada. 
Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. CX 2622    

07 
Chá de Erva Doce em sachês - caixa com 15 sachês de 15g cada. 
Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. 

CX 2622    

08 
Chá de Erva Cidreira em sachês - caixa com 15 sachês de 15g cada. 
Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. 

CX 2622    

09 
Leite em pó desnatado instantâneo, lata c/300grs. Validade mínima de 
12 meses a partir da data da entrega. LTA 3292    

10 
Leite em pó integral instantâneo, lata c/400grs. Validade mínima de 12 
meses a partir da data da entrega. LTA 20978    

11 
Leite integral, 1 litro,  em embalagem tetra pak. Validade mínima de 03 
(três) meses a partir da data da entrega. LT 22424    

12 

Copos Descartáveis - 160ml em poliestireno ou polipropileno ou 
polietileno resistente a temperatura de ebulição sem deformidades, 
adaptável as máquinas digitais p/ café, chá, chocolate, capuccino e com 
especificações de acordo com INMETRO. Acondicionado em caixa com 
3000 unidades, embalados em pacotes com 100 unidades cada. 

CX 824    

13 

Copos Descartáveis - 200ml, em poliestireno branco com as 
especificações de acordo com o INMETRO embalado em pacote c/ 100 
unidades e com identificação de capacidade e marca no corpo de cada 
copo. 

PCT 33673    

14 
Guardanapo de papel, branco, 23x22cm (+/- 10%), em pacote com 50 
unidades. PCT 12437    

15 
Guardanapo de papel, branco, 100% fibras naturais de 1ª qualidade, 
medindo entre 30x30cm e 33x30cm - em pacote c/100 unidades. 

PCT 7594    

16 

Filtro de papel para café, nº103, 100% celulose, embalado em caixa 
contendo 30 unidades. Validade mínima de 12 meses a partir da data da 
entrega. 

CX 5118    
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A PROPOSTA DEVERÁ  SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. 
VALIDADE MÍNIMA DA PROPOSTA DE 60 DIAS. 
 
 
 

 Atenciosamente, 

 
 

MÔNICA LEAL FERREIRA 
Diretora da Divisão de Compras de Materiais 

e Contratação de Serviços 
 


