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Crâteús

-

CE, 19 de

Atosto de 2021.

À Prefeitura Municipal dê Crôteús - CE.
Pregoeiro e equípe de Apoio do Setor de ticitações do Município de Crateús

-

CE.

Prezados Senhores.

Aprsentamos à Vossa Senhoria nossa proposta de preços, conforme planilha em anexo, referente ao pregão
presencial ne OO7l202l FG/SRP, com abertura no dia 10 de Agosto de 2O2t, às 08:30 horas, hoÉrio local,
rforme especificações constantes do anexo l, parte intêtrante deste pnocesso.
OUETO: seleção de melhor proposta visando registro de preços para futuras e eventuais contratações de
serviço de fornecimento de refeigões para atender as necessidades das divercas secretarias do município de
Crdteús - CE.
ITEM

01

02

03

ESPECTFTCAçÔES

QTDE

UNID

vtR

VLR

UNIT.
61660 - REFE|çÃO PARA ALMOçO (com aproximadamente
600g contendo: 150g de feijão, 1509 de arroz, 80g de macarrão,
609 de salada crua ou 609 salada cozida, 1009 carne vermelha
8.200
Unid
30,00
ou branca, acompanha 250m1 de refrigerante ou suco de frutas,
1009 de sobremesa (mousse de frutas, pudim ou doces),
servlda através de buffet ou acondicionada em marmitex)
O valoí total do itêm 01 é de RS 245.m0,00 (Duzêntos e querenta e sels mil reais)

TOTAL

245.000,00

61662 - CAFÉ DA MANHÂ. (Café da manhã contendo 5oml de
café, 100m1 de leite bovino, 1009 de frutas natural (banana,
mamão, melancia, melão, no mínimo duas).250m1 de suco 10.250
Unid
t7 ,o0
t74.250,N
(goiaba, cajá, acerola ou caju) 609 de pão e patê,80g de bolo
fofo tradicional, 509 de tapioca de fécula de mandioca, 30g
queijo e presunto, servida através de buffet.)
O valor total do item 02 é de RS 174.250,00 (Cento e setenta e quatro mil, durentos e cinquenta Íeais)
51653 - COFFEE BREAK. (Contendo: 200g de torta de frango,
2@g de salgados sabores variados, 2009 de salada de frutas, LL.725
Unid
24,OO
281.400,00
25Og de sanduiche, 25Oml de suco de frutas ou refrigerante,
servida através dê buffet.
O valoÍ total do ltem 03 é de RS 281.400,00 (Duzentos e oltenta e um mil e quatrocentos reais
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ITEM

ESPECTFTCAçÔES

QTDE

51564 - MlNl SALGAOOS. (Mini salgados, sendo: 25 coxinhas
de frango, 25 pasteis de carne, 25 empadas de frango, 25

04

bolinhos

é

ZENAIDE TEIXEIRA tO!OLA- ME

4.850

de queijo, com aproximadamente 10g

UNID

Cento

VLR

VLR

UNIT.

TOTAT

59,00

285.150,00

cada,
embalagem com cem unidades, acompanha refrigerante de 2,5

litros.
O valor

)

total do item 04 é de

RS 286.150,00 (Duzentos e

oítenta e seis mil, cento e cinguênta reaís)

- REFEIçÂO nPO QUENflNHA - (euentinha contendo
aproximadamente: 1509 de arroz branco ou baião, 1509 de
carne vermelha ou branca, podendo ser 1509 de linguiça, 50g
de salada crua ou cozida e 30g de farofa, acondicionada em
marmitex. Acompanhando 250m1 de refrigerante).
68897

05

O valor

total do item 05 é de

RS

10.950

Unid

15,00

175.200,o0

175.200,(m (Cento e setenta cinco mil e duzentos reaisl
VALOR

rOAr

Rs 1.163.m0,00

Valor Global: RS 1.163.000,00 (Um milhão, cento e sessenta e três mil reais)
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações
contidas no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.
O licitante declara que nos preços ofertados estão incluídos todos os custos necessários para

o

atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou
indiretamente sobre a execução dos serviços, constantes da proposta, abrangendo, assim,

todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas
condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.
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DADOS DA EMPRESA
Endêrêço: Rua Norberto Ferreira de Sousa ne 629 A

Proponente: Zenaide Teixeira Loiola - ME
CNPJ:41 575 32510001 - 80
Banco: Banco do Brasil
Fone: (88) 9 9968 - 8899

CGF: 061965570

Agência:0237- 2
Conta Corrente: 23652-7
E-mail: favodemelcrateus@gmail.com

DADOS DO RESPONSAVET PEI-A ASSINÂTURA DE CONTRATO

Nome: Zenaide Teixeira Loiola
CPF: 455.757.543-91
Fone: (88) 9 9968 - 8899

RG: 2008242567-6

Cargo: Proprietária da Empresa
E-mail: zenaideloiola @ h otmail. com
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2021.

'io / r..Zenaide Teixeira Loiola
CPF: 455.757.543-91

RG:2008242567-6
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