TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Cametá
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
Registro de Preços Eletrônico - 52/2021

Resultado da Adjudicação
Item:

0001

Descrição:

REFEIÇÃO 1: Refeições em porções a serem servidas em locais adequados (Restaurante) - Especificação: Porção Para no Mínimo 04
( quatro ) Pessoas: Cardápio: Carne, Peixe, Frango Acompanhadas de: Arroz, Feijão, Batatas Fritas, Salada Crua ou Cozida e Farofa,
devidamente acompanhada de Suco Natural de Fruta Gelado (04 Opções de Sabores 200ml cada) ou Refrigerante ( 01 Litro )

Quantidade:

2.000

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

99,34

Valor Final:

85,00

Valor Total:

170.000,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:56:35

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

FLAVIANA SILVA DE SOUSA 71455892220 (41.481.817/0001-06)

Modelo:

FLA BAR

Item:

0002

Descrição:

REFEIÇÃO 2: Refeições em porções a serem servidas em locais adequados (Restaurante), pronto para consumo, acondicionada em
embalagens descartáveis, tipo marmitex, aluminado, e talheres descartáveis (garfo, faca e colher de sopa). 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: fruta (banana, laranja, maçã) 01 unidade.

Quantidade:

11.000

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

18,17

Valor Final:

16,90

Valor Total:

185.900,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:56:43

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

S DE N M CARDOSO ME (17.291.210/0001-89)

Modelo:

CHURRASCARIA CHÃO DE BRASA

Item:

0003

Descrição:

REFEIÇÃO 3: preparo e fornecimento de refeições pronto para consumo, acondicionada em embalagens descartáveis, tipo marmitex,
aluminado, 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: fruta (banana,
laranja, maçã) 01 unidade.

Quantidade:

11.000

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

18,17

Valor Final:

17,00

Valor Total:

187.000,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:56:55

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

A. C. A. WANZELER - ME (04.524.196/0001-74)

Modelo:

MARCA PRÓPRIA

Item:

0004

Descrição:

REFEIÇÃO 4: preparo e fornecimento de refeições pronto para consumo, acondicionada em embalagens descartáveis, tipo marmitex,
aluminado, 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 IV: Filé de
frango empanado (dourada ou pescada amarela) 170 gramas, salada tipo vinagrete ou salada crua (alface, pepino e tomate) 90
gramas, arroz cozido colorido com legumes (tipo1 parbolizado) 140 gramas, feijão com charque e legumes (rajado tipo 1) 140 gramas,
macarrão tipo espaguete ao molho ao alho e óleo 110 gramas, farofa de farinha de mandioca fina 50 gramas, SOBREMESA: fruta
(banana, laranja, uvas) 01 unidade.

Quantidade:

9.800

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

18,84

Valor Final:

16,90

Valor Total:

165.620,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:57:04

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

S DE N M CARDOSO ME (17.291.210/0001-89)

Modelo:

CHURRASCARIA CHÃO DE BRASA

Item:

0005
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Descrição:

LANCHE – PRONTOS 1: Lanche Simples Kit (Cota Principal) Kit por pessoa: contendo 3 mini salgados, 1 mini sanduíche natural, 1
fatia de bolo tradicional, 1 fruta higienizada pronta para consumo, 200 ml de suco de fruta adoçado em caixinha reciclável. O kit deve
ser obrigatoriamente embalado individualmente em recipiente biodegravel, feito material bioplástico, elaborado a partir de amido de
milho, com as seguintes dimensões: capacidade: 450 ml – altura: 7 cm – comprimento: 15 cm – largura: 14 cm. permitindo adequada
conservação e higiene dos alimentos

Quantidade:

3.500

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

15,50

Valor Final:

13,99

Valor Total:

48.965,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:57:12

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

NEURIZAN DE MIRANDA AFONSO 60018933220 (16.614.424/0001-86)

Modelo:

Serviço

Item:

0006

Descrição:

LANCHE – PRONTOS 2: Preparo e fornecimento de lanches prontos para consumo, acondicionados em embalagens apropriadas,
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: suco natural de fruta gelado (03 opções de sabores) 200 ml, bolo simples (fatia de 150 gramas) 01 unidade.

Quantidade:

11.000

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

5,77

Valor Final:

5,00

Valor Total:

55.000,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:57:20

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

NEURIZAN DE MIRANDA AFONSO 60018933220 (16.614.424/0001-86)

Modelo:

Serviço

Item:

0007

Descrição:

LANCHE – PRONTOS 3: Preparo e fornecimento de lanches prontos para consumo, acondicionados em embalagens apropriadas,
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: café com leite 150 ml, pão de queijo 150 gramas.

Quantidade:

11.000

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

5,67

Valor Final:

5,00

Valor Total:

55.000,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:57:29

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

S DE N M CARDOSO ME (17.291.210/0001-89)

Modelo:

CHURRASCARIA CHÃO DE BRASA

Item:

0008

Descrição:

LANCHE – PRONTOS 4: Preparo e fornecimento de lanches prontos para consumo, acondicionados em embalagens apropriadas,
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 IV: mingau de arroz com açaí ou mingau de milho branco 300 ml.

Quantidade:

11.000

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

4,84

Valor Final:

4,63

Valor Total:

50.930,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:57:38

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

A. C. A. WANZELER - ME (04.524.196/0001-74)

Modelo:

MARCA PRÓPRIA

Item:

0009

Descrição:

BUFFET: CAFÉ DA MANHÃ (POR PESSOA)
FRUTAS: Frutas fatiadas (da estação) e regionais; Outras frutas (uva, maçã vermelha, mamão, caju, abacaxi etc.);
- Salada de frutas;
BOLOS: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Bolo de chocolate, Bolo de macaxeira;
Outros itens: (04 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Pão de queijo, Biscoito de queijo, Petit four (doces e salgados),
Croissant (queijo, goiabada e chocolate).
PÃES ou MINI PÃES: Francês, Integral, Pão de forma, Torradas.
FRIOS: Presunto, Presunto de Peru, Queijo Mussarela ou prato, Geleias, Manteiga e Margarina, Requeijão Cremoso;
BEBIDAS: Sucos naturais (mínimo de três tipos entre: laranja, caju, abacaxi, acerola, maracujá), Café, Achocolatado, Iogurte diversos
sabores, Água mineral (com e sem gás) em garrafinhas de 250ml ou garrafões de 20L, Leite, Refrigerante 2 tipos, no mínimo (normal e
diet).

Quantidade:

6.000

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

6,17

Valor Final:

5,85

Valor Total:

35.100,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:57:47

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

S DE N M CARDOSO ME (17.291.210/0001-89)

Modelo:

CHURRASCARIA CHÃO DE BRASA

Item:

0010
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Descrição:

BUFFET: COFFE BREAK (POR PESSOA)
SALGADOS de forno: (04 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Croissant de carne, Croissant queijo e presunto, Croissant
frango, Empadinhas de carne, Empadinhas de frango, Salgados folheados (carne, misto e frango), Mini pizza, Mini pasteizinhos.
Fritos: Risoles de carne, queijo e frango, Coxinha de frango, Pasteizinhos de carne, queijo e frango, Bolinho de queijo, macaxeira,
Croquete de queijo e presunto, frango, carne.
FRUTAS: Frutas fatiadas (da estação); Outras frutas (uva, maçã vermelha, mamão, abacaxi, etc.), Salada de frutas;
BOLOS: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Bolo de chocolate, Bolo de macaxeira, Bolo de milho
Outros itens: (04 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Pão de queijo, Petit four (doces e salgados), Croissant (queijo, goiabada
e chocolate), Casadinho.
PÃES ou MINI PÃES: Francês, Integral, Doce, Pão de forma, Torradas;
FRIOS: Presunto, Presunto de Peru, Queijo Mussarela ou prato, Geleias, Manteiga e Margarina, Requeijão Cremoso
TORTAS SALGADAS: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Carne, Frango, Legumes, Quiche de queijo e presunto
BEBIDAS: Sucos naturais (mínimo de três tipos: laranja, caju, abacaxi, acerola, maracujá), Café, Achocolatado, Iogurte diversos
sabores, Água mineral (com e sem gás) em garrafinhas de 250ml ou garrafões de 20L, de acordo com o solicitado, Leite, Refrigerante 2
tipos, no mínimo (normal e diet)

Quantidade:

6.000

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

7,67

Valor Final:

5,80

Valor Total:

34.800,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:57:55

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

A. C. A. WANZELER - ME (04.524.196/0001-74)

Modelo:

MARCA PRÓPRIA

Item:

0011

Descrição:

BUFFET: ALMOÇO (POR PESSOA)
SALADAS (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Salada primavera (vegetais da estação, crus e cozidos), Salada de
legumes (vagem, cenoura cozida, pimentão verde e vermelho, cebola, pepino e couve flor), Salpicão de frango (Filés de frango
desfiado, batata palha, mussarela, presunto, cenoura crua e cozida, pimentão verde, alface, suco de limão).
MOLHOS PARA SALADA: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Molho Caesar, Molho agridoce, Molho tradicional.
PRATOS PRINCIPAIS: (03 tipos de carnes a escolher dentre as opções seguintes)
Carnes Vermelhas: Filé ao molho madeira, Filé à parmegiana, Carne do Sol com manteiga de garrafa, Strogonoff de carne, Panquecas
de carne
Carnes Brancas: Panquecas de frango, Peito de frango na chapa, Peito de frango empanado, Torta de frango, Strogonoff de frango.
ARROZ (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Arroz branco, Arroz com brócolis, Arroz à grega (cenoura, pimentão, chuchu
e uva passas).
ACOMPANHAMENTOS: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Farofa, Purê de batata, Purê de abóbora
MASSA (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Espaguete, Lasanha de queijo, presunto e frango)
SOBREMESAS (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Mousse de maracujá, Sorvete de frutas da época, Pudim de Leite,
Bolo simples, Gelatina (diversos sabores), Salada de frutas.
BEBIDAS: Sucos naturais (mínimo de três tipos: laranja, caju, abacaxi, acerola, maracujá), Café, Achocolatado, Iogurte diversos
sabores, Água mineral (com e sem gás) em garrafinhas de 250ml ou garrafões de 20L, de acordo com o solicitado, Leite, Refrigerante 2
tipos, no mínimo (normal e diet).

Quantidade:

6.000

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

18,34

Valor Final:

16,90

Valor Total:

101.400,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:59:43

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

S DE N M CARDOSO ME (17.291.210/0001-89)

Modelo:

CHURRASCARIA CHÃO DE BRASA

Item:

0012

Descrição:

BUFFET: JANTAR (POR PESSOA)
SALADAS (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Salada primavera (vegetais da estação, crus e cozidos), Salada de
legumes (vagem, cenoura cozida, pimentão verde e vermelho, cebola, pepino e couve flor), Salpicão de frango (Filés de frango
desfiado, batata palha, mussarela, presunto, cenoura crua e cozida, pimentão verde, alface, suco de limão).
MOLHOS PARA SALADA: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Molho Caesar, Molho agridoce, Molho tradicional.
PRATOS PRINCIPAIS: (03 tipos de carnes a escolher dentre as opções seguintes)
Carnes Vermelhas: Filé ao molho madeira, Filé à parmegiana, Carne do Sol com manteiga de garrafa, Strogonoff de carne, Panquecas
de carne
Carnes Brancas: Panquecas de frango, Peito de frango na chapa, Peito de frango empanado, Torta de frango, Strogonoff de frango.
ARROZ (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Arroz branco, Arroz com brócolis, Arroz à grega (cenoura, pimentão, chuchu
e uva passas).
ACOMPANHAMENTOS: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Farofa, Batata, Purê de batata, Purê de abóbora
MASSA (03 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Espaguete, Lasanha de queijo, presunto e carne (ou frango)
SOBREMESAS (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes): Mousse de maracujá, Sorvete de frutas da época, Pudim de Leite,
Bolo simples, Gelatina (diversos sabores), Salada de frutas.
BEBIDAS: Sucos naturais (mínimo de três tipos: laranja, caju, abacaxi, acerola, maracujá), Café, Achocolatado, Iogurte diversos
sabores, Água mineral (com e sem gás) em garrafinhas de 250ml ou garrafões de 20L, de acordo com o solicitado, Leite, Refrigerante 2
tipos, no mínimo (normal e diet).

Quantidade:

6.000

Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

18,34

Valor Final:

17,00

Valor Total:

102.000,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:59:49

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

A. C. A. WANZELER - ME (04.524.196/0001-74)

Modelo:

MARCA PRÓPRIA

Item:

0013

Descrição:

FORNECECIMENTO: MESAS, CADEIRAS E TOALHAS( KIT UMA (1) MESA, QUATRO (04) CADEIRAS E UMA (01) TOALHA):
Deverão estar incluídos neste item todos os materiais necessários, tais como: copos para refrigerante e água em vidro, xícaras de
porcelana para café, pratos de mesa e sobremesa (porcelana), talheres de aço inox, baixelas de inox, guardanapos de papel, mesas e
cadeiras decoradas e com toalhas, cobre manchas, cadeiras com capas, todo o pessoal especializado e uniformizado, ou seja, garçom,
copeiro e cozinheiro e coordenador. Material descartável, como: copos para água e café, pratos grandes e pequenos, talheres e
guardanapos. Açúcar e adoçante.

Quantidade:

7.000

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
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Unidade de Fornecimento:

UND.

Valor Referência

13,50

Valor Final:

13,00

Valor Total:

91.000,00

Adjudicado em:

14/12/2021 - 11:59:57

Adjudicado por:

ADENILTON BATISTA VEIGA

Nome da Empresa:

A. C. A. WANZELER - ME (04.524.196/0001-74)

Modelo:

MARCA PRÓPRIA

ADENILTON BATISTA VEIGA
Pregoeiro

Página 4 de 4
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/12/2021 às 12:00:42.
Código verificador: 1AA7E3

