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Apresentamos nossa PROPOSTA COMERCIAL para o objeto da presente licitação que é o A presente licitação tem por 
objeto o registro de preços para Aquisição de eventual e futuro fornecimento de Gêneros Alimentícios e Gás, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos , conforme segue abaixo:

1. O prazo de validade da nossa proposta é de 90 (Noventa) dias, contados da data da entrega da proposta;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, 
taxa de administração, despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem 
como leis sociais, leis trabalhistas, seguros, taxas e contribuições, alimentação, transporte e seguro até o destino, lucro e 
demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, durante 
o período de vigência da ata, nada mais sendo válido pleitear a esse título. Sugerimos seguir os moldes do modelo 
sugerido de proposta anexo a este Edital;
3. O Prazo para a entrega/execução do(s) Item(ns), será conforme o cronograma de pedidos das unidades, contados do 
recebimento da nota de mepenho e o pedido formal;
4. Declaramos expressamente, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades para o(s) produto (s) de consumo(s) entregue(s). 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a cumprir o prazo determinado para o fornecimento 
dos alimentos, e assumindo responsabilidade pela qualidade e aos critérios de sustentabilidade ambiental dos mesmos e 
para esse fim fornecemos os seguintes dados:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 02/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 01205.000606/2019-20

1 DO OBJETO:
1.1 Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades de alimentação nas 
escalas de serviço  para  Estação  Cientifica  Ferreira  Penna/Museu  Paraense  Emílio  Goeldi  conforme  condições,  
quantidades,  exigências  e  estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o 
caso), estabelecidas neste instrumento.



Nº 
ITEM Descrição/Especificação MARCA UND QTDE VALOR UNT  

(R$)
VALOR TOTAL

( R$ )

52
Bacon suíno MANTA (embalado a vácuo, 
etiquetados com gramatura e descrição 
sucinta do produto).

DALIA KG 60 R$27,00 R$1.620,00

53

Carne bovina – Alcatra (congelado, 
etiquetados com informações de 
gramatura e descrição sucinta do 
produto)

QUALITY BEEF KG 600 R$33,00 R$19.800,00

54

Carne bovina – Bisteca (congelado, 
etiquetados com informações de 
gramatura e descrição sucinta do 
produto)

QUALITY BEEF KG 240 R$23,00 R$5.520,00

55

Carne bovina – Coxão Duro (congelado, 
etiquetados com informações de 
gramatura e descrição sucinta do 
produto).

QUALITY BEEF KG 240 R$25,00 R$6.000,00

56

Carne bovina – Ossobuco (congelado, 
etiquetados com informações de 
gramatura e descrição sucinta do 
produto)

QUALITY BEEF KG 240 R$22,00 R$5.280,00

57

Carne bovina - Picadinho/músculo 
(congelado, etiquetados com 
informações de gramatura e descrição 
sucinta do produto)

QUALITY BEEF KG 240 R$19,90 R$4.776,00

58

Charque bovino traseiro (embalado a 
vácuo, etiquetados com informações de 
gramatura e descrição sucinta do 
produto).

FRINENSE KG 180 R$29,00 R$5.220,00

59

Frango congelado Coxa e sobrecoxa 
(congelado, etiquetados com 
informações de gramatura e descrição 
sucinta do produto)

AMERICANO KG 480 R$9,30 R$4.464,00

60

Frango congelado Peito c/ Osso 
(congelado, etiquetados com 
informações de gramatura e descrição 
sucinta do produto)

AMERICANO KG 480 R$11,00 R$5.280,00

GRUPO 02



61

Linguiça Tipo Calabresa Defumada 
(embalado a vácuo, etiquetados com 
informações de gramatura e descrição 
sucinta do produto)

AMERICANO KG 180 R$15,00 R$2.700,00

62 Manteiga c/ Sal (Pote de 500 g) GIROLANDA POTE 72 R$18,00 R$1.296,00

63 Margarina com sal (BALDE DE 15 KG) ADORITA BLD 12 R$95,00 R$1.140,00

64

Peixe – Dourada - Filé ou Posta sem 
cabeça (congelado, etiquetados com 
gramatura e descrição sucinta do 
produto)

O PEIXÃO KG 360 R$19,00 R$6.840,00

65
Peixe – Pescada – Filé (congelado, 
etiquetados com gramatura e descrição 
sucinta do produto)

O PEIXÃO KG 360 R$27,00 R$9.720,00

66
Presunto Suíno Cozido – Peça Inteira 
(etiquetados com gramatura e descrição 
sucinta do produto)

PEPERI KG 36 R$20,00 R$720,00

67
Queijo Mussarela Peça Inteira 
(etiquetados gramatura e descrição 
sucinta do produto)

GIROLANDA KG 72 R$26,00 R$1.872,00

R$82.248,00

BELEM/PARA 05 DE ABRIL  DE 2018

TOTAL GRUPO 2 R$ (oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais)
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