
Licitação: nº 013/2017 

Modalidade: PREGÃO ELETRONICO 

E-mail:aeliquin01@hotmail.com /fone: (91)991405469

Conta 

Correte:  
071.134-4 Agencia 015-9 Banco:

Item Especificação MARCA FABRICANTE Und Quant.
 Valor 

Unt.

1

REFEIÇÃO 1: preparo e fornecimento de refeições prontas para consumo, 

condicionada 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 (paulista180 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

KARIJOS 
RESTAURANTE 

KARIJOS 
UND 102.100 6,10R$       

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ. 

Licitante : T MARQUES OLAIO-ME

CNPJ: nº 13.928.977/0001-15

Endereço: AV. INÁCIO MOURA , Nº 1384   Bairro: ALDEIA CEP : 68.400.000 , CAMETÁ –PÁ 

PROPOSTA DE PREÇO LOTE I - REFEIÇÃO

Amazonia



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

KARIJOS 
RESTAURANTE 

KARIJOS 
UND 102.100 7,00R$       

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.

KARIJOS 
RESTAURANTE 

KARIJOS 
UND 102.100 8,50R$       

O valor Total desta Proposta é de R$ 2.205.360,00 ( dois milhões duzentos e cinco e trezentos e sessenta reais) 

E nele estão contidas todos os custos e despesas, tais como:

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração,serviços, encargos sociais trabalhistas, seguros, treinamento

lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos

Data: 26 de Abril de 2017/Validade da proposta: 90 dias/prazo de entrega: conforme solicitação.

Dados do receptor das ordens de fornecimento: 

Nome:TEREZINHA MARQUES OLAIO   Estado Civil: CASADA  RG : 1780597 CPF: 580.838.982-87



________________________

TEREZINHA MARQUES ALAIO

CPF Nº 580. 838.982-87

Representante Legal



Valor Total

622.810,00

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ. 

Licitante : T MARQUES OLAIO-ME

CNPJ: nº 13.928.977/0001-15

Endereço: AV. INÁCIO MOURA , Nº 1384   Bairro: ALDEIA CEP : 68.400.000 , CAMETÁ –PÁ 

PROPOSTA DE PREÇO LOTE I - REFEIÇÃO

Amazonia



714.700,00R$                

867.850,00R$              

2.205.360,00R$            

Data: 26 de Abril de 2017/Validade da proposta: 90 dias/prazo de entrega: conforme solicitação.

Dados do receptor das ordens de fornecimento: 

Nome:TEREZINHA MARQUES OLAIO   Estado Civil: CASADA  RG : 1780597 CPF: 580.838.982-87


