
ENVELOPE 1 - Proposta de Preços 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ES':_'\DO DO PARANÁ 
JANICE WILLMANN 66820375972 - MEl 
Rua Luiz Lorenzoni, 2005, Centro - Mercedes-PR 
CNPJ Nº 11.550.298/0001-20 
PREGÃO PRESENCIAL Nº OS/2022 
DATA DE ABERTURA: 28/01/2022 
HORÁRIO: 14:00h 



JANICE WlLLEMANN 88820375972 - MEl IP1~ l_A I 
Rua Luiz Lorenzoni, 2005, CEP 85998-000, Centro - Mercedes PR . ~ 

CNPJ N° 11.550.298/0001-20- CAD ICMS Isento Tel.: (45) 3256-1267 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencia I n.Q 5/2022 

A MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEl JANICE WILLEMANN 66820375972, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nQ 11.550.298/0001-20, com sede na Rua Luiz Lorenzoni, 2005, Centro, CEP 
85998-000, Mercedes/PR, neste ato representada por sua titular, Sra. Janice Willemann, brasi 
leira, maior, inscrita no CPF sob o nQ 668.203.759-72, portadora da Cédula de Identidade RG nQ 

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 formalização de Ata de Registro de Preços para 
eventual fornecimento de refeições (almoço, jantar e lanches), visando atender as necessidades 
das diversas Secretarias do Município de Mercedes, conforme especificações técnicas mínimas 
constantes do Anexo 1- Memorial Descritivo 
Lanches 
Item Otd Und Descrição R$ Unit R$ Total 

Lanche, tipo X-Salada composto por pão ade 
quado para a finalidade, com hambúrguer de 
carne bovina de 90 gramas, presunto cozido, 

01 1.050 und queijo mussarela, alface, tomate, maionese, 
ervilha, milho (peso mín. 400 gr); acompan 
hado deRefrigerante, sabores diversos, 
lata 350 ml (mín). 

20,50 21.525,00 

Sanduíche - tipo X-alcatra, bacon ou cala 
bresa - prensado. Composto por: Pão para x 
salada, pesando 100 gramas; recheado com al 
catra, bacon ou calabresa, cebola, milho, 
ervilha, alface, tomate, queijo, presunto e ma- 

02 400 und ionese industrializada. Acompan 
hado de 01 (um) refrigerante 350m!. Perio 
dicidade de entrega: sábado e domingo. Obs.: 
As datas e a quantidade do item a ser entregue 
está sujeito à variações. Quantidade média de 
lanches por dia: 02 (dois). 

24,10 9.640,00 

Refeições (Almoço e Jantar). 
Refeição pronta (a segurr e cumpnr 
o cardápio em anexo) acondicionada em mar 
mitex, tamanho grande. Marmitex e tampa no 
formato redondo; composta de alumínio ou 

03 2.625 unid isopor térmico, com capacidade para 1.000ml 
(tamanho n° 9); acompanhada de no mínimo 
três tipos diferentes de saladas,acondicionadas 
em recipiente individual, .descartável, com ca 
pacidade de 35q,._m. ACOJ:pp~da de suco de 
fruta natural.-ein empa:I~~l)Ú:>Íástica, tipo gar- 

SEM COTAÇÃO 



Ru11'!f.~~!!!!!nf~1of~!!!s!fs~!;'SZ!~ s.: PR 17~1 11 1 
CNPJ N° 11.550.298/0001-20 - CAD ICMS Isento Te/.: (45) 3256-1267 

rafa, contendo 500 ml. Periodicidade de en 
trega: diária, de segunda à domingo. Quan 
tidade média de refeições por dia: 02 (duas); 
Cardápio descrito no item 2.2 do presente 
Termo de Referência 

04 875 unid 

Refeições (Almoço e Jantar). Refeição pronta 
(a seguir e cumprir o cardápio em anexo) 
acondicionada em marmitex, tamanho grande. 
Marmitex e tampa no formato redondo; com 
posta de alumínio ou isopor térmico, com ca 
pacidade para 1.000ml (tamanho n° 9); 
acompanhada de no mínimo três tipos 
diferentes de saladas,acondicionadas em recip 
iente individual, descartável, com capacidade 
de 350 ml. Acompanhada de suco de fruta 
natural, em embalagem plástica, tipo garrafa, 
contendo 500 ml. 
Periodicidade de entrega: diária, de segunda 
à domingo. Quantidade média de refeições por 
dia: 02 (duas); Cardápio descrito no item 2.2 
do presente Termo de Referência 

SEM COTAÇÃO 

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

Mercedes-PR, 25 de janeiro de 2022 
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I ENVELOPE N.o 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
EGER & CIA L TDA 
ENDEREÇO: Rod. BR 163, KM 304, Zona Sub- Urbana, 
Mercedes/PR - - - - 
CNPJ: 09.067.440/0001-30 

lPREGÃO PRESENCIAL N.o 5/2022 
DATA DE ABERTURA: 28/01/2022 
HORÁRIO: 14:00h 
-----"----- --- 



l"1j3 IASSo ] 
EGER & elA LTDA 6: 

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 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes -PR. 

Pregão Presencial n.? 5/2022 

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

30, Inscrição Estadual nO.90694426-06, neste ato representada por seu 

representante legal, o Sr. Alexandro Marcelo Pereira, portador da Carteira de 

Identidade n.? 6280986-8, expedida pela SESP/PR, e do CPF nO. 968.607.749- 

91, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte 

Proposta de Preços para eventual aquisição de refeições (almoço, jantar e 

lanches), visando atender as necessidades das diversas Secretarias do 

Município de Mercedes, conforme abaixo especificados: 

Qtd. Unido Item 
3 2.625 Unido 

R$ Unit R$ Total 

Unido 875 4 

Descri ão 
Refeições (Almoço e Jantar). 
Refeição pronta (a seguir e cumprir o 
cardápio em anexo) acondicionada em 
marmitex, tamanho grande. Marmitex e 
tampa no formato redondo; composta de 
alumínio ou isopor térmico, com 
capacidade para 1.000ml (tamanho nO 9); 
acompanhada de no mínimo três tipos 
diferentes de saladas, acondicionadas 
em recipiente individual, descartável, 
com capacidade de 350 ml. 
Acompanhada de suco de fruta natural, 
em embalagem plástica, tipo garrafa, 
contendo 500 ml. Periodicidade de 
entrega: diária, de segunda à domingo. 
Quantidade média de refeições por dia: 
02 (duas); Cardápio descrito no item 2.2 
do resente Termo de Referência 

30,00 78.750,00 

Refeições (Almoço e Jantar). 
Refeição pronta (a seguir e cumprir o 
cardápio em anexo) 
acondicionada em marmitex, tamanho 

30,00 26.250,00 



EGER& 

CNPJ: 09.067.44010001-30 
LE: 90694426-06 

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

Mercedes/Pr 
Tel: (45)3256-1451 

E-mail: taniaick@hotmai1.com 

grande. Marmitex e tampa no formato 
redondo; composta de alumínio ou 
isopor térmico, com capacidade para 
1.000ml (tamanho nO 9); acompanhada 
de no mínimo três tipos diferentes de 
saladas, acondicionadas em recipiente 
individual, descartável, com capacidade 
de 350 ml. Acompanhada de suco de 
fruta natural, em embalagem plástica, 
tipo garrafa, contendo 500 ml. 
Periodicidade de entrega: diária, de 
segunda à domingo. Quantidade média 
de refeições por dia: 02 (duas); Cardápio 
descrito no item 2.2 do presente Termo 
de Referência 

VALOR TOTAL R$105.000, 
00 

o Valor Global da nossa proposta é: R$105.000,OO (Cento e cinco mil reais). 

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

seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser 

encaminhadas para o e-mail: taniaick@hotmail.com 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estenden ,o<e à e apa de lances 
verbais. 

EGEH &. C~it\ LTDA ME 

I'-;ODC\fl.:, E:::1 .\ S3 !{M 304 S/N 
ZO}~,L~\ fU3 U.K3fo.J~;.\ 

CEP 859S8·0'0;) f;'i2ftCWES PR, 



ENVELOPE 1 - Proposta de Preços 
I\PUNICíplO DE MERCEDES 
~ADO DO PARANÁ 

<;. 
MICHElE ANSCHAU WERLANG 06317216908 - MEl 
Estrada linha Sanga XV, sn, Zona Rural- Mercedes-PR 
CNPJ Nº 24.031.847/0001-00 
PREGÃO PRESENCIAl Nº OS/2022 
DATA DE ABERTURA: 28/01/2022 
HORÁRIO: 14:00h 



Nt~H[!~ 1!::!1~{[!L1s~fa.~!.3!?!!!;!,~ s: PR [li 11 I 
CNPJ N° 24.031.847/0001-00 - CAD ICMS Isento Tel.: (45) 98829-6793 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.Q 5/2022 

A MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL - MEl MICHELE ANSCHAU WERLANG 06317216908, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 24.031.847/0001-00, com sede na Est. Linha sanga XV, SN, Zona 

rural, CEP 85998-000, Mercedes/PR, neste ato representada por sua titular, Sra. Michele Ans 

chau Werlang, brasileira, maior, inscrita no CPF sob o nQ 063.172.169-08, portadora da Cédula 
de Identidade RG nQ 8.545.720-9, expedida pela SESP/PR, em atendimento ao disposto no Edi 
tal em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a formalização de Ata de Regis 

tro de Preços para eventual fornecimento de refeições (almoço, jantar e lanches), visando 
atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Mercedes, conforme especi 
ficações técnicas mínimas constantes do Anexo 1- Memorial Descritivo 

Lanches 

01 1.050 

Item Qtd Und 

02 400 

03 2.625 

Refeições (Almoço e Jantar). 
Refeição pronta (a seguir e cumpnr 
o cardápio em anexo) acondicionada em mar 
mitex, tamanho grande. Marmitex e tampa no 
formato redondo; composta de alumínio ou 
isopor térmico, com capacidade para 1.000ml 
(tamanho n° 9); acompanhada de no mínimo 
três tipos diferentes de saladas,acondicionadas 
em recipiente individual, descartável, com ca- U) 
pacidade de 350 ml. Acompanhada de suco de / 
fruta natural, em embalagem plástica, tipo gar- /' /) / 

..»: 

und 

Sanduíche - tipo X-alcatra, bacon ou cala 
bresa - prensado. Composto por: Pão para x 
salada, pesando 100 gramas; recheado com al 
catra, bacon ou calabresa, cebola, milho, 
ervilha, alface, tomate, queijo, presunto e ma 
ionese industrializada. Acompan 
hado de 01 (um) refrigerante 350ml. Perio 
dicidade de entrega: sábado e domingo. Obs.: 
As datas e a quantidade do item a ser entregue 
está sujeito à variações. Quantidade média de 

lanches por dia: 02 (dois). 

Descrição 

Lanche, tipo X-Salada composto por pão ade 
quado para a finalidade, com hambúrguer de 
carne bovina de 90 gramas, presunto cozido, 
queijo mussarela, alface, tomate, maionese, 
ervilha, milho (peso mín. 400 gr); acompan 
hado deRefrigerante, sabores diversos, 

lata 350 ml(mín). 

und 

unid 

R$ Unit 

19,50 

23,50 

R$ Total 

20.475,00 

9.400,00 

SEM COTAÇÃO 



MICHELE ANSCHAU WEHLANG OG3/72/G908 - MEl 
Est Linha Sanga Xv, SN, CEP 85998-000, Zona Rural- Mercedes PR 

CNPJ N° 24.031.847/0001-00- CAD ICMS Isento Tel.: (45) 98829-6793 

rafa, contendo 500 ml. Periodicidade de en 
trega: diária, de segunda à domingo. Quan 
tidade média de refeições por dia: 02 (duas); 
Cardápio descrito no item 2.2 do presente 
Termo de Referência 

04 875 unid 

Refeições (Almoço e Jantar). Refeição pronta 
(a seguir e cumprir o cardápio em anexo) 
acondicionada em marmitex, tamanho grande. 
Marmitex e tampa no formato redondo; com 
posta de alumínio ou isopor térmico, com ca 
pacidade para 1.000ml (tamanho n" 9); 
acompanhada de no mínimo três tipos 
diferentes de saladas,acondicionadas em recip 
iente individual, descartável, com capacidade 
de 350 ml. Acompanhada de suco de fruta 
natural, em embalagem plástica, tipo garrafa, 
contendo 500 ml. 
Periodicidade de entrega: diária, de segunda 
à domingo. Quantidade média de refeições por 
dia: 02 (duas); Cardápio descrito no item 2.2 
do presente Termo de Referência 

SEM COTAÇÃO 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tribu 
tos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação. 

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas 

para o e-mail: elias.werlang2@hotmail.com. 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Mercedes-PR, 25 de janeiro de 2022 

.-.... 

A/?t~ ~ 
~'IMLE ANSCHA~ERLANG 15 

Titular 


