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ANEXO I 
LISTAGEM DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS 

 

Materiais de 
consumo/ser

viços 

Quantidade/ 
unidade 

Descrição 
Contrapartida do IFRS 

Campus Feliz 

Café 3 kg 
Café torrado e moído, do tipo 

tradicional. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento, 
referência da 

empresa/instituição no 
cerimonial de abertura e 
fixação do banner com o 

logotipo da 
empresa/instituição nos 

espaços do evento. 

Sucos 200 unidades 
Suco pronto para beber, 

sabores diversos, embalagem 
de 1 litro. 

Água 100 unidades 
Copo de água mineral sem gás 

200ml 

Biscoito 8 kg 
Biscoitos sortidos, salgados e 

doces, com e sem recheio. 

Salgados 
diversos 

1000 
unidades 

Salgadinhos de festa. Opções: 
risoles, pasteis, pão-de-queijo, 

croquete, coxinha 

Bolo 
1000 

unidades 

Fatias de bolos simples e/ou 
com cobertura, sabores 

diversos. Opções: bolo de 
cenoura, chocolate, coco, 

laranja. 

Frutas 100 unidades 

Frutas de primeira qualidade, 
íntegra, sem deformações, 

sem batidas, sem ferimentos, 
rupturas ou defeitos, em grau 

de maturação para consumo in 
natura. Opções: maçã, banana, 

pera, nectarina, pêssego, 
laranja ou bergamota 

Copos 
descartáveis 

10 
embalagens 

de 100 
unidades de 

cada tipo 

Copos plásticos de 50 ml e 200 
ml 

Flores 5 unidades 
Arranjo de flores pequeno, de 

mesa, medindo 30 centímetros 

Brinde 100 unidades 

Itens diversos. Opções: 
pendrive, caneca, copo, 

squeeze, bloco de anotações, 
chaveiro, etc. 
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* O quantitativo e a descrição são referências, podendo ser negociados com a comissão 
organizadora. 
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