PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

RESUMO EXECUTIVO – PREGÃO ELETRÔNICO N°
29/2022.
Em cumprimento a Lei Municipal Nº 1103/2019, segue resumo executivo:

Número do processo

PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2022

Data e hora de abertura

30/06/2022 – 09h00min

Número do
administrativo

47/2022

processo

Formação de registro de preços para contratação de empresa
especializada para fornecimento parcelado e sob demanda, de
Coffee Break, de acordo com as condições estabelecidas neste
edital.

Objeto:

Quantidades e Preços
Anexo I.
de referência.
Prazo de vigência

12 meses.
http://www.campomagro.pr.gov.br/compras-e-licitacao/

Link

www.comprasgovernamentais.gov.br
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ANEXO – I
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO

Formação de registro de preços para contratação de empresa especializada para
fornecimento parcelado e sob demanda, de Coffee Break, de acordo com as
condições estabelecidas neste edital.
2.

QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS
GRUPO 01
Qtd.

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

1

COFFEE BREAK - TIPO I
(Kit lanche)
• Sanduíche: 1 opção de sanduíche tipo Natural (2
fatias de pão de forma; patê: frango, presunto ou
atum; com margarina ou maionese, uma fatia de
presunto e uma de mussarela, embalados
individualmente.
Unidade
• Suco: 1 opção de suco pronto (Ex. laranja ou uva–
caixinha de no mínimo 200ml).
• Frutas: 1 opção de fruta (Ex. banana, maça, etc)
• Itens inclusos: guardanapos de papel.
• Obs.: Os alimentos serão embalados juntos
formando um (Kit lanche) para ser entregue.

3.980

R$
16,43

R$
65.391,40

2

COFFEE BREAK – TIPO II
• Bebidas quentes: café e chá sem açúcar.
• Bebidas frias: 1 opção de suco pronto (sabores
diversos).
• Salgados: 03 opções de salgados de festa – fritos,
(Ex. coxinha, risoles, bolinha de queijo ou quibe, Unidade
enroladinho de salsicha ou croquete).
• Salgados assados: 1 opção (ex. empadinha;
doguinho; esfirras: carne e frango)
• Mini sanduíches: 1 opção (Ex. hamburguinho ou
pão de forma)
• Doce: 02 opções de bolo doce (por ex., laranja,

2.760

R$
21,11

R$
58.263,60

Item

Descrição/especificação

Unidade
de
Medida

Rodovia Gumercindo Boza, Km 20- 20823- Centro - CEP: 83.535-000.
CNPJ: 01.607.539 /0001-76 - Fone: (41) 3677-4000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos
chocolate, cenoura e chocolate ou toalha
felpuda).
• Itens inclusos: Adoçante, açúcar, copos
descartáveis, guardanapos de papel, (colher,
garfo e faca – descartáveis).

3

COFFEE BREAK – TIPO III
• Bebidas quentes: café e chá sem açúcar.
• Bebidas frias: 2 opções de suco pronto (sabores
diversos), água com e sem gás, 1 opção de
refrigerante.
• Salgados: 04 opções de salgados de festa – fritos,
(Ex. coxinha, risoles, bolinha de queijo ou quibe,
enroladinho de salsicha ou croquete).
• Salgados assados: 2 opções (Ex. empadinha;
doguinho; esfirras: carne, frango)
• Mini sanduíches: 2 opções (Ex. hamburguinho e
pão de forma)
Unidade
• Pão de queijo: tamanho tradicional.
• Torta: 01 opção de torta salgada (Ex., frango,
calabresa, atum ou presunto e queijo).
• Doce: 02 opções de bolo doce (por ex., laranja,
chocolate, cenoura e chocolate ou toalha
felpuda).
• Sonho: 1 opção (nata, doce de leite, chocolate ou
creme).
• Itens inclusos: Adoçante, açúcar, copos
descartáveis, guardanapos de papel, (colher,
garfo e faca – descartáveis).

2.520

R$
24,91

R$
62.773,20

4

COFFEE BREAK – TIPO IV.
• Bebidas quentes: café e chá sem açúcar.
• Bebidas frias: 2 opções de suco pronto (sabores
diversos), 3 opções de refrigerante - (obs.:
normal, light/diet), água com e sem gás.
• Salgados: 05 opções de salgados de festa – fritos,
(Ex. coxinha, risoles, bolinha de queijo ou quibe,
Unidade
enroladinho de salsicha ou croquete).
• Salgados assados: 3 opções (Ex. empadinha;
doguinho; esfirras: carne, frango)
• Mini sanduíches: 2 opções (Ex. hamburguinho e
pão de forma)
• Pão de queijo: tamanho tradicional.
• Croissant: 2 opções (Ex., calabresa, presunto e

1.000

R$
29,83

R$
29.830,00
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queijo ou frango).
• Torta: 02 opções de torta salgada (Ex., frango,
calabresa, atum ou presunto e queijo).
• Doce: 02 opções de bolo doce (por ex., laranja,
chocolate, cenoura e chocolate ou toalha
felpuda).
• Carolina: 2 opções (chocolate ou doce de leite)
• Sonho: 2 opções (nata, doce de leite, chocolate
ou creme).
• Frutas: 1 opção de salada de fruta.
• Sobremesa: 1 opção de sobremesa.
• Itens inclusos: Adoçante, açúcar, copos
descartáveis, guardanapos de papel, (colher,
garfo e faca – descartáveis).
Valor máximo Total do Grupo:

R$ 216.258,20

2.1

O Valor máximo estimado da licitação é de R$ 216.258,20 (duzentos e dezesseis
mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).

2.2

O custo estimado foi apurado a partir de mapa demonstrativo de preços constante
do processo, elaborado com base nos preços praticados em pesquisas de mercado
e orçamentos recebidos de empresas especializadas.

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do
CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida
constante no Edital.
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