
ENVELOPE 1- Proposta de Preços 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
JANICE WILlEMANN 66820375972 
Rua Luiz lorenzoni, 2005, Centro - Mercedes-PR 
CNPJ Nº 11.550.298/0001-20 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 
DATA DE ABERTURA: 22/02/2021 
HORÁRIO: 14:00h 



JANICE WlllEMANN 668~0375972 - MEl 
Rua Luiz Lorenzoni, 2005, CEP 8599l-000, Centro - Mercedes PR 

CNPJ N° 11.550.298/0001-20- CAD /CMS tsento - Te/.: (45) 3256-1267 

PROPOSTA DE I REÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial n.º 14/2021 

A MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEl JAN CE WILLEMANN 66820375972, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 11.550.298/0001-20, com sede na Rua Luiz Lorenzoni, 2005, Centro, CEP 
85998-000, Mercedes/PR, neste ato representada p or sua titular, Sra. Janice Willemann, brasi 
leira, maior, inscrita no CPF sob o nº 668.203.759-7 ,portadora da Cédula de Identidade RG nº 
4.802.059-3, expedida pela SESP/PR, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apre 

senta a seguinte Proposta de Preços para a forrnallzação de Ata de Registro de Preços para even 

tual fornecimento de refeições (almoço, jantar e lar ches), visando atender as necessidades das 
diversas Secretarias do Município de Mercedes, conforme especificações técnicas mínimas cons 
tantes do Anexo 1- Memorial Descritivo 
Lanches 

01 

1600 

Lanche, tipo X-Salada campo to por pão adequado 
para a finalidade, com hambú guer de carne bovina 
de 90 gramas, presunto cozide , queijo mussarela, al 
face, tomate, maionese, ervilr a, milho (peso mín. 
400 gr); acompanhado de Ref igerante, sabores di 
versos, lata 350 ml (min) 

R$ Unit R$ Total 

1050 

Und Item Qtd 

02 400 

03 

und 

und 

unid 

Sanduíche, tipo X-alcatra, ba on ou calabresa pren 
sado. Composto por: Pão par x-salada, pesando 100 
gramas, recheado com alcatra, bacon ou calabresa, 
cebola, milho, ervilha, alface, tomate, queijo, pre- 
sunto e maionese industriali ada. Acompanhado de 22,50 9.000,00 
01 (um) refrigerante 350ml. PE riodicidade de entrega: 
sábado e domingo. Obs.: As datas e a quantidade do 
item a ser entregue está suj ito à variações. Quan- 
tidade média de lanches por dia: 02 (dois) 
Almoço. Refeição pronta (a eguir e cumprir o car 
dápio em anexo) acondicionada em marmitex, tama 
nho grande. Marmitex e tam a no formato redondo; 
composta de alumínio ou iso ior térmico, com capa- 
cidade para 1.000ml (tamanl o n" 9); acompanhada SEM COTAÇÃO 
de no mínimo três tipos diferentes de saladas, acon- 
dicionadas em recipiente i dividual, descartável, 
com capacidade de 350 ml. Acompanhada de suco 
de fruta natural, em embala pem plástica, tipo gar- 
rafa, contendo 500 ml. Perioc icidade de entrega: se- ~ 
gunda a sexta-feira. Quantids de 
média de refeições por dia: O (duas); Cardápio de!;] 
crito no Anexo I do presente Termo de ReferêlJ4a/ 11. 

Descrição 

19.603,50 



JANICE WlllEMANN 66 0375972 - MEl 
Rua Luiz Lorenzoni, 2005, CEP 8599 -000, Centro - Mercedes PR 

CNPJ N° 11.550.298/0001-20- CAD_ICMS ento Tel.: (45) 3256-1267 

SEM COTAÇÃO 

Jantar. Refeição pronta (a s guir e cumprir o cardá 
pio em anexo), acondiciona a em marmitex, tama 
nho grande. Marmitex e tam a no formato redondo; 
composta de alumínio ou iso or térmico, com capa 
cidade para 1.000ml (taman o n° 9); acompanhada 
de no mínimo três tipos dife ntes de saladas, acon- 

1200 unid dicionadas em recipiente i dividual, descartável, 
com capacidade de 350 ml, companhada de suco 
de fruta natural, em embala em plástica, tipo gar 
rafa, contendo 500 ml. Perio icidade de entrega: se 
gunda a sexta-feira. Quantid de média de refeições 
por dia: 03 (Três); Cardápio escrito no Anexo I do 
resente Termo de Re erênc a 

04 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as de pesas e custos como frete, seguro, tributos 
de qualquer natureza e todas as demais despesas, iretas ou indiretas, relacionadas com o for 
necimento do objeto da presente licitação. 
A remessa de eventuais ordens de compra e demai comunicações poderão ser encaminhadas 
para o e-mail: danielawillemann@hotmail.com. 
Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, este dendo-se à etapa de lances verbais. 

Mercedes-PR, 18 de fevereiro de 2021 

r.:LE 
Titular 



ENVELOPE N.o 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
MUNiCíPIO DE MERCEDESESTADO DO PARANÁ 

EGER & elA L TOA· Restaurante e Lanchonete Colina 
ENDEREÇO: Rod. BR 163, KM 304, N°304, Zona Sub Urbana, em Mercedes. 
CNPJ: 09.067.440/0001-30 
I.E: 90694426-06 

PREGÃO PRESENCIAL N.o 14/2021 
DATA DE ABERTURA: 22/02/2021 
HORÁRIO: 14:00h 



CNPJ: 09.067.44010001-30 
I.E: 90694426-06 

End: Rod BR 163, KM 304, 
Zona Sub-urbana 

Mercedes/Pr 
Tel: (45)3256-1451 

E-mai1: taniaick@hotmail.com 

EGER & elA LTDA 

PROPOSTA DE REÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes -PR. 

Pregão Presencial n." 14/2021 

A empresa EGER & elA LTDA, inscrit no CNPJ/MF nO.09.067.44010001-30, 

Inscrição Estadual n°.90694426-06, neste ato rep sentada por seu representante legal, o 

Sr. Alexandro Marcelo Pereira, portador da arteira de Identidade n.? 6280986-8, 

expedida pela SESP/PR, e do CPF n", 968.607.7 9-91, em atendimento ao disposto no 

Edital em epígrafe, apresenta a seguinte :..P..:..r""-o •••. o"""s::..::t~::.::...:....:..== 
refeições (almoço, jantar e lanches), visando 

Secretarias do Município de Mercedes, conforme 

das diversas 

Item Qtd U nid Descri ão R$ Unit R$ Total 
1600 Unid Almoço. Refeição pronta ( 

cardápio em anexo) em 
marmitex, tamanho grande Marmitex e tampa 
no formato redondo; comp sta de alumínio ou 
isopor térmico, com capac dade para 1.000ml 
(tamanho n? 9); acompan ada de no mínimo 
três tipos diferentes de sala as, acondicionadas 
em recipiente individual, descartável, com 
capacidade de 350 ml. Ac mpanhada de suco 
de fruta natural, em emba gem plástica, tipo 
garrafa, contendo 500 ml Periodicidade de 
entrega: segunda a sext -feira. Quantidade 
média de refeições por dia: 2 (duas); Cardápio 
descrito no Anexo I do resente Termo de 
Referência 

3 25,00 40.000,00 

1200 Unid Jantar. Refeição pronta (a seguir e cumprir o 
cardápio em anexo), condicionada em 
marmitex, tamanho grande Marmitex e tampa 
no formato redondo; comp sta de a Imo ou 
isopor térmico, com capac d para 1.000ml 
(tamanho n" 9); acomp ada 
três tipos diferentes sala 
em reei iente i 1 dual; 

4 25,00 30.000,00 



CNPJ: 09.067.44010001-30 
I.E: 90694426-06 

End: Rod BR 163, KM 304, 
Zona Sub-urbana 

Mercedes/Pr 
Tel: (45)3256-1451 

E-mail: taniaick@hotmail.com 

EGER & elA LTDA 

Referência 

capacidade de 350 ml. A mpanhada de suco 
de fruta natural, em emb agem plástica, tipo 
garrafa, contendo 500 m. Periodicidade de 
entrega: segunda a sext -feira. Quantidade 
média de refeições por dia: 03 (Três); Cardápio 
descrito no Anexo I do presente Termo de 

VALOR TOTAL R$70.000,OO 

O Valor Global da nossa proposta é: R$70.00 ,00 (Setenta mil reais). 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas a despesas e custos como frete, seguro, 

tributos de qualquer natureza e todas as d mais despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com o fornecimento do objeto da pr sente licitação. 

A remessa de eventuais ordens de compra 

encaminhadas para o e-mail: tania ickía)hotmail. 

demais comunicações poderão ser 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias 



ENVELOPE 1 - Proposta de Preços 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 

~'IIANA CLAUDINEIA KEMPNER DA SILVA 01257561944 
Rua Dr. Lima, 1064, Centro - Mercedes-PR 
CNPJ Nº 27.158.219/0001-70 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 

'lIDAT~ DE ABERTURA: 22/02/2021 
,'. HORARIO: 14:00h 

_:...1 



ANA CLAUDINEIA KEMPNER DA SILVA 
ANA CLAUDINEI~KEMPNER DA SILVA 01257561944 (MEl) 
Rua Dr. Lima, 10 I 4, Centro 
CEP 85.998-00 - ercedes - PR 
Fone: (45) 98820 1941 

I PROPOSTA DE 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Prese~cial n.? 14/2021 

REÇOS 

A MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEl ANA CLAUDINEIA KEMPNER DA 
SILVA 01257~61944, inscrita no CNPJ/MF so o n? 27.158.219/0001-70, neste ato 
representada por sua titular Sra. Ana Claudi eia Kempner da Silva, portadora da 
Carteira de I entidade n.ol 13.718.962-3 exp dida pela SESP-PR e do CPF nO. 
012.575.619-4e, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a 
seguinte proPista de Preços para a formalizaç o de Ata de Registro de Preços para 
eventual fornecimento de refeições (almoço, j ntar e lanches), visando atender as 
necessidades das diversas Secretarias do Município de Mercedes, conforme 
especificações técnicas mínimas constantes do exo 1- Memorial Descritivo. 
Lanches 
Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total 

01 1050 

02 400 

03 1600 

und 

Lanche, tipo X-Salada composto or pão adequado 
para a finalidade, com hambúrgu r de carne bovina de 
90 gramas, presunto cozido, quei o mussarela, alface, 
tomate, maionese, ervilha, milho (peso mín. 400 gr); 
acompa~hado de Refrigerante, s bores diversos, lata 
350 ml (tnín). 

und 

Sanduíche, tipo X-alcatra, b con ou calabresa 
prensado. Composto por: Pão p ra x-salada, pesando 
100 gramas, recheado com alcatr r bacon ou calabresa, 
cebola, milho, ervilha, alface, to ate, queijo, presunto 
e maionese industrializada. Aco panhado de 01 (um) 
refrigerante 350ml. Periodicidad de entrega: sábado e 
domingo. Obs.: As datas e a qua tidade do item a ser 
entregue está sujeito à variações. Quantidade média de 
lanches por dia: 02 (dois) 
Almoço. Refeição pronta (a seguir e cumprir o 
cardápio em anexo) acondici nada em marmitex, 
tamanho grande. Marmitex e tampa no formato 
redondo; composta de alumíni ou isopor térmico, 
com capacidade para 1.000 1 (tamanho n" 9); 
acompanhada de no mínimo tr s tipos diferentes de 
saladas, acondicionadas em r cipiente individual, 
descartável, com capacida e de 350 ml. 
Acompanhada de suco de fruta natural, em 
embalagem plástica, tipo garra a, contendo 500 ml. 
Periodicidade de entrega: se unda a sexta-feira. 
Quantidade média de refeiçõe por dia: 02 (duas); 
Referência Cardápio descrit no Anexo I 
presente Termo de Referênci 

unid 

\.~ 

SEM COTAÇÃO 

SEM COTAÇÃO 

25,00 40.000,00 


