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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
  

APOSTILA Nº 01/ 2019

CONTRATO Nº 12/ 2018

Brasília, 07 de agosto de 2019.

 

                 De acordo com o Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, registra-se por meio desta APOSTILA, o reajuste dos preços do Contrato nº 12/2018-
MINFRA, firmado com a empresa VIVIANI AMARAL BUANI - ME, CNPJ n.º 04.963.148/0001-82, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA, mediante os termos que constam nos autos do Processo Administra�vo 50000.006967/2017-20, cujo os valores dos itens do cardápio passam a ser
conforme planilha abaixo:

 

 
Alimentos Preço Reajustado

SANDUÍCHES

Sanduíches Natural - Sugestão de sabores: frango, atum, peito de peru, salada, ricota, ovos, ameixa, etc.  R$          5,69

Queijo quente (mínimo 30g de queijo) preparado com pão ( francês ou forma )  R$          3,10

Queijo quente (mínimo 30g de queijo) preparado com pão integral  R$          3,10

Misto quente ( mínimo 30g de queijo e 30g de presunto ) preparado com pão ( francês ou forma )  R$          3,36

Misto quente ( mínimo 30g de queijo e 30g de presunto ) preparado com pão integral  R$          3,36

Pão 50g ( francês, forma e integral ) com manteiga de leite  R$          1,55

Pão 50g ( francês, forma e integral ) com ovo  R$          2,07

Hambúrguer  R$          2,58

Cheeseburguer  R$          3,10

SALGADOS

Salgado frito - sugestões: coxinha, quibe, enroladinho de salsicha, risole, etc  R$          3,10

Salgado assado - sugestões: pastel, esfirra, empada, enroladinho de presunto e queijo, pão de batata, etc.  R$          3,10

Pão de queijo pesando no mínimo 80g  R$          2,07

Folhados - salgado ou doce - sabores variados  R$          3,93

Pizza em fatia pesando no mínimo 80g ( diversos sabores )  R$          3,10

Tortas Salgadas (Fatia 150g)  R$          2,07

DOCES

Salada de Frutas ( com ou sem leite condensado ) - 200g  R$          3,10

Bolo - fatia de 100g - sugestão de sabores: cenoura, chocolate, milho, mandioca, formigueiro, fubá, mesclado, etc.  R$          2,58
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Bolo - integral - fatia de 100g - sugestão de sabores: aveia e maçã, sabor de frutas ( laranja, coco, abacaxi)  R$          3,10

Torta Doce ( fatia 150g ) - sabores diversos  R$          3,10

BEBIDAS

Suco de fruta em polpa - sabores diversos ( açaí, acerola, cacau, carambola, cupuaçu, graviola, maracujá, morango,tangerina,
umbu, uva ) - 300 ml  R$          3,10

Suco de Fruta in natura - sabores diversos ( sem adição de conservantes ): abacaxi, laranja, limão - 300 ml  R$          3,10

Suco de frutas em caixa de 200 ml ( sabores diversos )  R$          2,07

Achocolatado - Normal ( copo 300 ml )  R$          2,07

Achocolatado - Diet ou Light ( copo 300 ml )  R$          2,58

Refrigerante em lata, sabores diversos, incluindo dietético ( Diet ou Light )  R$          4,13

Refrigerante 500 ou 600 ml, incluindo dietético ( Diet ou Light )  R$          5,17

Refrigerante 2 litros, incluindo dietético ( Diet ou Light )  R$          5,84

Cafezinho em xícara de 50 ml ( com ou sem açúcar )  R$          0,31

Café máquina ( equipamento de responsabilidade da Concessionária ), inclusive do tipo expresso, servidos em xícaras de louças e
colherinhas /pás descartáveis, açúcar e adoçante em sachê  R$          3,10

Chá de diversos sabores ( sachê )  R$          0,52

Chá gelado de diversos sabores ( industrializado, em lata )  R$          4,13

Água mineral em copo de 200 ml ( com ou sem gás )  R$          1,55

Água mineral em garrafa de 500 ml ( com ou sem gás )  R$          3,10

Leite esterilizado em caixinha tetra pak ( integral, desnatado ou semidesnatado ), quente ou frio - 200 ml  R$          1,55

Pingado - Café com leite em caixinha tetra pak ( integral, desnatado ou semidesnatado ), em copo de 200 ml ( 150 ml de leite e 50
ml de café  R$          2,07

Chocolate quente ou frio - 200 ml  R$          2,07

Chocolate quente ou frio, Diet ou Light - 200 ml  R$          2,07

Vitamina de frutas - 300 ml  R$          2,89

GELADOS

Sorvete ( sabores diversos ) - 100g  R$          3,10

Picolé ( sabores diversos ) - 100g  R$          3,10

Mouses ( sabores diversos ) - 100g  R$          2,58

Pavês ( sabores diversos ) - 100g  R$          2,58

GULOSEIMAS 

Bala - Unidade  R$          0,10
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Bala Diet - Unidade  R$          0,10

Chocolate em barra - Unidade  R$          2,07

Chocolates Diet em barra - Unidade  R$          2,07

Goma de mascar / Chicletes - Unidades  R$          0,26

Goma de mascar / Chicletes Diet - Unidade  R$          0,52

Docinho - sugestões: bombom, brigadeiro, quindim, beijinho, amendoim, paçoca, doce de leite, etc.  R$          2,07

Café colonial - Buffet ( quilograma )  R$       19,64

VALOR TOTAL  R$     146,78

 

(assinado eletronicamente)
NERYLSON LIMA DA SILVA

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração 

Documento assinado eletronicamente por Nerylson Lima da Silva, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, em 07/08/2019, às 18:41,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1806208 e o código CRC 3068CDD9.

Referência: Processo nº 50000.006967/2017-20 SEI nº 1806208

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 4º andar, sala 401 - Bairro Zona Cívico Administra�va
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-7182 - www.infraestrutura.gov.br


