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PROPOSTA DE PREÇO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2017. 

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (TIPO MARMITEX, LANCHES E BUFFET) 

LOTE 01 - REFEIÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANTIDADE UNIT. P. TOTAL 

1 

REFEIÇÃO 1: preparo e fornecimento de refeições prontas 

para consumo, acondicionada em embalagens descartáveis, 
tipo marmitex, aluminado, retangular de três divisórias e 

talheres descartáveis (garfo, faca e colher de sopa). Refeições 

produzidas em instalações da contratada, conduzidas em 
transporte da fornecedora e entregue nos dias de eventos 

administrativos, funcionários em serviços em horários 

estendidos, reuniões, palestras e encontros promovidos por 
esta administração municipal de acordo com a solicitação da 

contratante. CARDÁPIO I: carne assada de panela (paulista) 

180 gramas, arroz cozido colorido com legumes (tipo1 
parbolizado) 150 gramas, macarrão parafuso ao molho de 

tomate 120 gramas, feijão com charque e legumes (tipo 1) 

100 gramas, salada cozida temperada com azeite de Olívia ou 
maionese (legumes variados) 60 gramas, farofa de farinha de 

mandioca fina 40 gramas, SOBREMESA: fruta (banana, 

laranja, tangerina) 02 unidades.  

DOIS 

IRMÃOS 
UNID 102.100 

R$ 6,15 R$ 627.915,00 

2 

REFEIÇÃO 2: preparo e fornecimento de refeições pronto 
para consumo, acondicionada em embalagens descartáveis, 

tipo marmitex, aluminado, retangular de três divisórias e 

talheres descartáveis (garfo, faca e colher de sopa). Refeições 
produzidas em instalações da contratada, conduzidas em 

transporte da fornecedora e entregue nos dias de eventos 

administrativos, funcionários em serviços em horários 
estendidos, reuniões, palestras e encontros promovidos por 

esta administração municipal de acordo com a solicitação da 

contratante. CARDÁPIO II: (Bife de carne acebolado 180 
gramas, arroz cozido colorido com legumes (tipo1 

parbolizado) 150 gramas, macarrão tipo espaguete ao molho 

ao alho e óleo 100 gramas, feijão preto temperado com 
charque e legumes 130 gramas, salada crua(hortaliças e 

legumes variados) 50 gramas, farofa de farinha de mandioca 

fina 40 gramas, SOBREMESA: açaí grosso com farinha de 
mandioca 260 ML. 

DOIS 
IRMÃOS 

UNID 102.100 
R$ 7,15 R$ 730.015,00 

3 

REFEIÇÃO 3: preparo e fornecimento de refeições pronto 
para consumo, acondicionada em embalagens descartáveis, 

tipo marmitex, aluminado, retangular de três divisórias e 

talheres descartáveis (garfo, faca e colher de sopa). Refeições 
produzidas em instalações da contratada, conduzidas em 

transporte da fornecedora e entregue nos dias de eventos 

administrativos, funcionários em serviços em horários 
estendidos, reuniões, palestras e encontros promovidos por 

esta administração municipal de acordo com a solicitação da 

contratante. CARDÁPIO III: Filé de peixe empanado 
(dourada 

ou pescada amarela) 150 gramas, salada tipo vinagrete ou 

salada crua (alface, pepino e tomate) 80 gramas, arroz cozido 
colorido com legumes (tipo1 parbolizado) 150 gramas, feijão 

com charque e legumes (rajado tipo 1) 150 gramas, macarrão 

tipo espaguete ao molho ao alho e óleo 100 gramas, farofa de 
farinha de mandioca fina 40 gramas, SOBREMESA: açaí 

grosso 200ML com farinha de mandioca 40 gramas. 

DOIS 

IRMÃOS 
UNID 102.100 

R$ 8,70 R$ 888.270,00 

 PROPOSTA GLOBAL  R$ 2.246.200,00 
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 A proposta global é de R$ 2.246.200,00 (dois milhões duzentos e quarenta seis mil duzentos 

reais). 

 Validade da Proposta: 90 dias. 

 Condições pagamento: 30 dias com empenho. 

 Dados Bancários: BANPARA - Agência: 030; Conta Corrente: 300257-8. 

 Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas frete, 

tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, 

lucro e demais encargos de qualquer natureza. 

 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos. 

 

Cametá/PA, 26 de abril de 2017. 
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DECLARAÇÃO 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 022/2015. 

 

 

 

A empresa A. C. A. WANZELER - ME, inscrita no CNPJ: 04.524.196/0001-74, por intermédio de 

seu representante legal pelo Sra. Ana do Carmo Afonso Wanzeler, portador da Carteira de Identidade 

nº 1363018 SEGUP/PA e do CPF nº 222.750.292-49, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

Cametá/PA, 22 de setembro de 2015. 
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