
 
 
 
 
 

L DE J C DOS SANTOS 
CNPJ 18.502.517/0001-44 

RODOVIA DR JOÃO MIRANDA, KM 02, BAIRRO BOSQUE, CEP 68440-000. 
ABAETETUBA/PA. 
FONE: 91981741411 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

SOLICITANTE CÂMARA MUNICIPAL DO ACARÁ-PA 
LICITANTE L DE J C DOS SANTOS 
CNPJ 18.502.517/0001-44 INSC. ESTADUAL Nº 154172383 

ENDEREÇO 
RODOVIA DR JOÃO MIRANDA, KM 02, BAIRRO BOSQUE, 
ABAETETUBA/PA. 

CEP 68440-000 TELEFONE (91) 981741411 
CELULAR ((91) 981741411 E-MAIL lucivaldojcsantos@gmail.com 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. V. UNT. V. TOTAL 

1 

REFEIÇÃO TIPO CARNE 
BOVINA Especificação: (acém, 
alcatra, bisteca, contra filé, 
costela, coxão mole, cupim, 
lagarto, músculo, paleta, 
patinho e picanha). 
Embalagem: a embalagem 
deve ser de alumínio, 
descartável, com fechamento 
a máquina n° 9, acompanhado 
de garfo e faca plástico; 
PORÇÃO: O marmitex deve ter 
peso final de 900 gramas, 
sendo 300 gramas de arroz, 
170 gramas de feijão, 200 
gramas de carne e 230 gramas 
de guarnição ( Exemplo: purê 
de batata, salada de repolho, 
salada de vinagrete). 

UNIDADE 1500 R$ 28,00 R$ 42.000,00 

2 

REFEIÇÃO TIPO CARNE 
FRANGO Especificação : (filé 
de peito, sobrecoxa e coxinha 
da asa). Embalagem: A 
embalagem deve ser de 
alumínio, descartável, com 
fechamento a máquina n° 9, 
acompanhado de garfo e faca 
plástico; PORÇÃO: O marmitex 

UNIDADE 1100 R$ 27,00 R$ 29.700,00 
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deve ter peso final de 900 
gramas, sendo 300 gramas de 
arroz, 170 gramas de feijão, 200 
gramas de carne e 230 gramas 
de guarnição ( Exemplo: purê 
de batata, salada de repolho, 
salada de vinagrete). 

3 

REFEIÇÃO TIPO CARNE SUINA 
Especificação: (bisteca, lombo 
e pernil). Embalagem: A 
embalagem deve ser de 
alumínio, descartável, com 
fechamento a máquina n° 9, 
acompanhado de garfo e faca 
plástico; PORÇÃO: O marmitex 
deve ter peso final de 900 
gramas, sendo 300 gramas de 
arroz, 170 gramas de feijão, 200 
gramas de carne e 230 gramas 
de guarnição ( Exemplo: purê 
de batata, salada de repolho, 
salada de vinagrete). 

UNIDADE 1000 R$ 27,00 R$ 27.000,00 

4 

Serviço de coffe break para 150 
pessoas, contendo os 
seguintes tipos de salgado: 
esfirra, coxinha, pastel, 
empada, sanduichão, 
enroladinho de queijo, pão de 
queijo, kibe, pão, pizza e fatia 
de bolo de milho), pão de chá. 
obs: sucos e refrigerantes em 
copos de 300ml. 

UNIDADE 12 
R$ 

2.300,00 
R$ 27.600,00 

5 

Serviço de coffe break para 100 
pessoas, contendo os 
seguintes tipos de salgado: 
esfirra, coxinha, pastel, 
empada, sanduichão, 
enroladinho de queijo, pão de 
queijo, kibe, pão, pizza e fatia 
de bolo de milho), pão de chá. 
obs: sucos e refrigerantes em 
copos de 300ml. 

 15 R$ 1600,00 R$ 24.000,00 
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6 

Serviço de coffe break para 50 
pessoas, contendo os 
seguintes tipos de salgado: 
esfirra, coxinha, pastel, 
empada, sanduichão, 
enroladinho de queijo, pão de 
queijo, kibe, pão, pizza e fatia 
de bolo de milho), pão de chá. 
obs: sucos e refrigerantes em 
copos de 300ml. 

 20 R$ 800,00 R$ 16.000,00 

VALOR GLOBAL R$ 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ R$ 166.300,00 ( CENTO E SESSENTA E 
SEIS  MIL E TREZENTOS REAIS). 

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 
especialmente aos da Lei 10.520/2002, da Lei nº 8.666/93. 

Propomos a execução do objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do 
correspondente edital e às suas especificações; 

O prazo de validade desta proposta: 90 (noventa) dias; 

Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos 
relacionados salários, encargos trabalhistas, previdenciárias e sociais, e todos os demais 
impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de 
gestão do contrato a ser assinado, encontram–se inclusos nos preços ofertados. 

Abaetetuba, 30 de Setembro de 2021. 

 

 

______________________________________________________ 
LUCIVALDO DE JESUS COSTA DOS ANTOS 

REFPRESENTANTE LEGAL – CPF 460.119.512-87 
L DE J C DOS SANTOS -  CNPJ 18.502.517/0001-44 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

LUCIVALDO DE JESUS COSTA 
DOS SANTOS:46011951287

Assinado de forma digital por 
LUCIVALDO DE JESUS COSTA DOS 
SANTOS:46011951287 
Dados: 2021.09.30 14:45:08 -03'00'



PROPOSTA DE PREÇOS 

À Câmara Municipal de Acará 
Setor de Compras 
Acará-PA 

i' ,PROP.O.S'FA I)E PREÇ'O,S ~ . 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 

, 

REFEIÇÃO TIPO CARNE BOVINA 
Especificação: (acém, alcatra, bisteca, contra filé, costela, 
coxão mole, cupim, lagarto, músculo, paleta, patinho e 
picanha). Embalagem: a embalagem deve ser de alumínio, 

1 descartável, com fechamento a máquina nº 9, acompanhado 
Unid 1500 de garfo e faca plástico; PORÇÃO: O marmitex deve ter 

peso final de 900 gramas, sendo 300 gramas de arroz, 170 
gramas de feijão, 200 
gramas de carne e 230 gramas de guarnição ( Exemplo: purê 
de batata, salada de repolho, salada de vinagrete). 

REFEIÇÃO TIPO CARNE FRANGO 
Especificação : (filé de peito, sobrecoxa e coxinha da asa). 
Embalagem: A embalagem deve ser de alumínio, 
descartável, com fechamento a máquina nº 9, acompanhado 

2 
de garfo e faca plástico; PORÇÃO: O marmitex deve ter 

Unid 1100 peso final de 900 gramas, sendo 300 gramas de arroz, 170 
gramas de feijão, 200 gramas de carne e 230 gramas de 
guarnição ( Exemplo: purê de batata, salada de repolho, 
salada de vinagrete ). 

REFEIÇÃO TIPO CARNE SUINA 
Especificação: (bisteca, lombo e pernil). Embalagem: A 
embalagem deve ser de alumínio, descartável, com 
fechamento a máquina nº 9, acompanhado de garfo e faca 

3 plástico; PORÇÃO: O marmitex deve ter peso final de 900 Unid 1000 
gramas, sendo 300 gramas de arroz, 170 gramas de feijão, 
200 gramas de carne e 230 gramas de guarnição ( Exemplo: 
purê de batata, salada de repolho, salada de vinagrete). 

Serviço de coffe breai( para 150 pessoas, contendo os 
seguintes tipos de salgado: esfirra, coxinha, pastel, empada, 

4 sanduichão, enroladinho de queijo, pão de queijo, kibe, pão, Unid 12 

pizza e fatia de bolo de milho), pão de chá. obs: sucos e 
refrigerantes em copos de 300ml. 

Serviço de coffe breai( para 100 pessoas, contendo os 
seguintes tipos de salgado: esfirra, coxinha, pastel, empada, 

5 sanduichão, enroladinho de queijo, pão de queijo, kibe, pão, Unid 15 

pizza e fatia de bolo de milho), pão de chá. obs: sucos e 
refrigerantes em copos de 300ml. 

I 
.... . , 

' ,~ 
VALOR VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

26,00 39.000,00 

25,00 27.500,00 

25,00 25.000,00 

2.205,00 26.460,00 

1.400,00 21.000,00 

N S CONSTRUCOES PERFURACAO E SERVICOS EIRELI - RUA PROJETADA, 45 VILA GUARUMA- CEP: 68.690-000 
CNPJ: 31.160.528/0001-51 - Email: nsconstrucoesperfuracoes@outlook.com 



6 

~ NETO SHOW 
CONSTRUCÕES I PERFURA~ .. ~..,_..~ 

Serviço de corre brcnk poro 50 pcssous, contendo os 

seguintes tipos de solgndo: osfirrn. coxinho, pastel, cmpndo, 

sanduich!lo, cnrolodinho do queijo, pilo de queijo, klbe, pao, Unld 20 
pizzo e fatio de bolo de milho), pno do ch6. obs: sucos e 
reftigernntcs cm copos de 300ml. 

TOTAL GERAL 
cento e cinquenta e dois mil novecentos e sessentn renls 

700,00 14.000,00 

152.960,00 

. . .. 
A) Locnl de Entrego: Os produtos deverno ser entregues em local definido cm Ordem de Compra (requ1s1ç!lo) em1trdo pelo Deportomento de 

Compras dn Cdmnm Municipal de Acnr6-PA. 

B) O prazo de vnlidndc desto proposto: 90(novento) dins. 

C) Declaramos que nos rcsponsobilizwnos pelo qunlidode e gorantin dos serviços. 

D) Todos os componentes de despesa de qualquer naturezo, custos diretos e indiretos relocionodos salários, encargos trabalhistas, 

previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, toxos e outras despcsos decorrentes de exigência legal ou das condições de gestllo do 

contrato a ser ossinado, encontram - se inclusos nos preços ofertados. 

- Acará-PA, 04 de outubro de 2021. 

N S CONSTRUÇÕES PERFURAÇÕES E SERV. EIRELI 

CNPJ: 31. 160.528/0001-51 
JOELSON DA CONCEIÇÃO ABREU 

CPF: 781.412.902-82 
RG: nº 4154158 PC/PA 

N S CONSTRUCOES PERFURACAO E SERVICOS EIRELI · RUA PROJETADA, 45 VILA GUARUMA- CEP: 68.690-000 

CNPJ: 31.160.528/0001-51 • Email: nsconstrucoesperfuracoes@outlook.com 
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ITEM 

• 
01 

• 02 

03 

~ roll tc I u Su,~ 

ACAMARA MUNICIPAL DE ACARÁ 
DEPARTAMENTO COMPRAS 
SETOR RESPONSÁVEL 

PROPOSTA 

DESCRIÇÃO 

REFEIÇÃO TIPO CARNE BOVINA 
Especificação: (acém, alcatra, bisteca, contra filé , 
costela, coxão mole, cupim, lagarto, músculo, 
paleta, patinho e picanha). Embalagem: a 
embalagem deve ser de alumínio, descartável , 
com fechamento a máquina nº 9, acompanhado de 
garfo e faca plástico; PORÇÃO: O marmitex deve 
ter peso final de 900 gramas, sendo 300 gramas de 
arroz, 170 gramas de feijão, 200 
gramas de carne e 230 gramas de guarnição ( 
Exemplo: purê de batata, salada de repolho, salada 
de vinagrete). 

REFEIÇÃO TIPO CARNE FRANGO 
Especificação : (filé de peito, sobrecoxa e coxinha 
da asa). Embalagem: A embalagem deve ser de 
alumínio, descartável, com fechamento a máquina 
nº 9, acompanhado de garfo e faca plástico; 
PORÇÃO: O marmitex deve ter peso final de 900 
gramas, sendo 300 gramas de arroz, 170 gramas 
de feijão, 200 gramas de carne e 230 gramas de 
guarnição ( Exemplo: purê de batata, salada de 
repolho, salada de vinagrete). 

REFEIÇÃO TIPO CARNE SUINA 
Especificação: (bisteca, lombo e pernil). 
Embalagem: A embalagem deve ser de 
alumínio, descartável, com fechamento a 
máquina nº 9, acompanhado de garfo e faca 
plástico; PORÇÃO: O marmitex deve ter peso 
final de 900 gramas, sendo 300 gramas de 
arroz, 170 gramas de feijão, 200 gramas de 
carne e 230 gramas de guarnição ( Exemplo: 
purê de batata, salada de repolho, salada de 

QUANT. VALOR UNIT. 

1.500 R$ 24,00 

1.100 R$ 24,00 

1.000 R$ 24,00 

VALOR TOTAL 

R$ 36.000,00 

R$ 26.400,00 

R$ 24.000,00 

Endereço: Travessa Presidente Costa e Silva N2118, Bairro Cacoal, CEP: 68690-000, Acará/PA. 
CNP: 41.040.475/0001-99 
Fone:(91)988888222 
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ACAMARA MUNICIPAL DE ACARÁ 
DEPARTAMENTO COMPRAS 
SETOR RESPONSÁVEL 

PROPOSTA 

DESCRIÇÃO 

REFEIÇÃO TIPO CARNE BOVINA 
Especificação: (acém, alcatra, bisteca, contra filé , 
costela, coxão mole, cupim, lagarto, músculo, 
paleta, patinho e picanha). Embalagem: a 
embalagem deve ser de alumínio, descartável , 
com fechamento a máquina nº 9, acompanhado de 
garfo e faca plástico; PORÇÃO: O marmitex deve 
ter peso final de 900 gramas, sendo 300 gramas de 
arroz, 170 gramas de feijão, 200 
gramas de carne e 230 gramas de guarnição ( 
Exemplo: purê de batata, salada de repolho, salada 
de vinagrete ). 

REFEIÇÃO TIPO CARNE FRANGO 
Especificação : (filé de peito, sobrecoxa e coxinha 
da asa). Embalagem: A embalagem deve ser de 
alumínio, descartável , com fechamento a máquina 
nº 9, acompanhado de garfo e faca plástico; 
PORÇÃO: O marmitex deve ter peso final de 900 
gramas, sendo 300 gramas de arroz, 170 gramas 
de feijão, 200 gramas de carne e 230 gramas de 
guarnição ( Exemplo: purê de batata, salada de 
repolho, salada de vinagrete). 

REFEIÇÃO TIPO CARNE SUINA 
Especificação: (bisteca, lombo e pernil). 
Embalagem: A embalagem deve ser de 
alumínio, descartável, com fechamento a 
máquina nº 9, acompanhado de garfo e faca 
plástico; PORÇÃO: O marmitex deve ter peso 
final de 900 gramas, sendo 300 gramas de 
arroz, 170 gramas de feijão, 200 gramas de 
carne e 230 gramas de guarnição ( Exemplo : 
purê de batata, salada de repolho, salada de 

QUANT. VALOR UNIT. 

1.500 R$ 24,00 

1.100 R$ 24,00 

1.000 R$ 24,00 

VALOR TOTAL 

R$ 36.000,00 

R$ 26.400,00 

R$ 24.000,00 

Endereço. Travessa Presidente Costa e Silva N!!l18, Bairro Cacoal, CEP: 68690-000, Acará/PA. 
CNP: 41.040.475/0001-99 
Fone:(91)988888222 
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(; 05 

06 

tel~ 

vinagrete). 
Serviço de coffe break para 150 pessoas, 

contendo os seguintes tipos de salgado: esfirra, 

coxinha, pastel, empada, sanduichão, 

enroladinho de queijo, pão de queijo, kibe, pão, 

pizza e fatia de bolo de milho), pão de chá . obs: 12 R$ 2.025,00 

sucos e refrigerantes em copos de 300ml. 

Serviço de coffe break para 100 pessoas, 

contendo os seguintes tipos de salgado: esfirra, 

coxinha, pastel, empada, sanduichão, 

enroladinho de queijo, pão de queijo, kibe, pão, 

pizza e fatia de bolo de milho), pão de chá. obs: 15 R$1.350,00 

sucos e refrigerantes em copos de 300ml. 

Serviço de coffe break para 50 pessoas, contendo 

os seguintes tipos de salgado: esfirra, coxinha, 

pastel, empada, sanduichão, enroladinho de 

queijo, pão de queijo, kibe, pão, pizza e fatia de 

bolo de milho), pão de chá. obs: sucos e 20 R$ 675,00 

refrigerantes em copos de 300ml. 

Acará, 30 de Setembro de 2021. 

Atenciosamente, 

YURI EDUARDO 
OLIVEIRA DOS 

Assinado de forma digital por 
YURI EDUARDO OLIVEIRA DOS 
SANTOS 

SANTOS 1022s9S6233:4104047Sooo19 

70225956233:410404 ~ado,: io21.og.3o I0:l7'SS 

75000 199 ·0J'00' 

Yuri Eduardo Oliveira dos Santos 

RG:6884966 

CPF: 702.259.562-33 

R$ 24.300,00 

R$ 20.250,00 

R$ 13.500,00 

Endereço: Travessa Presidente Costa e Silva N2118, Bairro Cacoal, CEP: 68690-000, Acará/PA. 

CNP: 41.040.475/0001-99 
Fone:(91)988888222 
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