PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA – BA
Rua Mal. Floriano Peixoto, n° 208 - Centro.
CNPJ: 14.105.183/0001-14
E-mail: licitacao@bomjesusdalapa.ba.gov.br
Tel: (77) 3481-3374

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – Proposta de preços
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2019
Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas para a
unidade de pronto atendimento (upa) e unidades básicas de saúde (UBS), bem
como refeições prontas (almoço e lanches), para atender as necessidades das
secretarias de educação, administração e assistência social.
LOTE I: REFEIÇÕES PRONTAS PARA A UPA e UBSs.
ITEM

1

2

DESCRIMINAÇÃO
UNID QUANT P. UNIT. P. TOTAL
Fornecimento
de
Refeições
completas. Refeição tipo a La carte,
composta de um tipo de carne
variando entre filé de frango, Moqueca
de Peixe, galinha Caipira, Carne de
Un 17.000
Sol, Costelinha de Suíno, Lombinho
de Suíno, Churrasco, Carne de
carneiro acompanhada de uma porção
de arroz, feijão, salada, macarrão e
legumes)
Fornecimento de Café da Manhã (Pão
com queijo, café com leite, pão com
manteiga, batata doce, pão com queijo Un
8.420
e presunto, cuscuz, salsicha, mingau
de flocão)

3

Fornecimento de Lanche da ManhãColocação (Vitamina de frutas, Frutas
e sucos).

Un

6.000

4

Fornecimento de Almoço (Arroz,
feijão,
frango
assado
e
com
molho,purê de batata com queijo,
pepino com tomate, farofado , bisteca
de porco frita, picadinho de abóbora,
repolho com tomate, feijoada , farofa
de couve, vinagrete, carne cozida com
batata, salada mista crua, frango
cozido, pirão, cenoura sautê com
ervilha, carne tipo lombo, macarrão,
alho e óleo e bacon (porco), bife
acebolado, batata corada com queijo e
presunto ao forno e alface com
tomate). Sobremesa: flan, gelatina,
suco e docinho. Docinho: bananinha,
goiabinha,
pé-de-moleque
ou
paçoquinha (variar).

Un

5.000

-

-

-

-
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5

6

7

Prestação
de
Serviços
de
Fornecimento de Lanche da Tarde –
Merenda(Bolo de laranja e suco, arroz
doce, vitamina de frutas com biscoito.
Bolo mesclado e suco, achocolatado e
pão com manteiga, torta de abacaxi e
suco).
Prestação
de
Serviços
de
Fornecimento de Jantar (arroz, feijão,
bife acebolado, maionese, alface com
tomate, frango assado com molho,
farofa de cenoura com ovo, filé de
frango empanado, purê de abóbora
com batata, mandioca cozida com
manteiga, vinagrete, picadinho de
carne, cortadinho de cenoura com
quiabo, frango assado, suflê de
chuchu,
tomate
com
cebola.
Sobremesa: flan, gelatina, suco e
docinho.
Docinho:
bananinha,
goiabinha,
pé-de-moleque
ou
paçoquinha (variar).
Prestação
de
Serviços
de
Fornecimento de Lanche da Noite –
Ceia (Café com leite, pão com
manteiga, achocolatado, mingau de
cremogema , mingau de milho).

6.000

Un

5.000

Un

6.000

-

-

-

-

-

LOTE II – REFEIÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS
ITEM

1

DESCRIMINAÇÃO

Unid. Qtd.

Fornecimento de Almoço (Arroz,feijão,
frango assado e com molho,purê de batata
com queijo, pepino com tomate, farofado ,
bisteca de porco frita, picadinho de abóbora,
repolho com tomate, feijoada , farofa de
couve, vinagrete, carne cozida com batata,
salada mista crua, frango cozido, pirão,
cenoura sautê com ervilha, carne tipo lombo, Unid. 5.500
macarrão, alho e óleo e bacon (porco), bife
acebolado, batata corada com queijo e
presunto ao forno e alface com tomate).
Sobremesa: flan, gelatina, suco e docinho.
Docinho: bananinha, goiabinha, pé-demoleque ou paçoquinha (variar).

Preço
Unitário

Preço
Total
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ITEM

2

DESCRIMINAÇÃO

Unid. Qtd.

ITEM

DESCRIMINAÇÃO

1

SALGADOS FRITOS (pequenos) para
eventos em geral: coxinhas, rissoles,
bolinho de queijo, carne seca e
calabresa, pastel, enroladinho de
salsicha e outros.

1

2

Preço
Total

Prestação de Serviços de Fornecimento
de Jantar (arroz, feijão, bife acebolado,
maionese, alface com tomate, frango
assado com molho, farofa de cenoura
com ovo, filé de frango empanado, purê
de abóbora com batata, mandioca
cozida
com
manteiga,
vinagrete, Unid. 5.500
picadinho de carne, cortadinho de
cenoura com quiabo, frango assado,
suflê de chuchu, tomate com cebola.
Sobremesa:flan,
gelatina,
suco
e
docinho. Docinho: bananinha, goiabinha,
pé-de-moleque ou paçoquinha (variar)

LOTE III – FORNECIMENTO DE SALGADOS
ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS.

2

Preço
Unitário

SALGADOS DE FORNO (pequenos)
para eventos em geral: empada, pastel
de forno, quiche, Lolita, tortinha de limão
e doce de leite e outros.
SALGADOS FRITOS (grandes) para
eventos em geral: coxinhas, rissoles,
bolinho de queijo, carne seca e
calabresa, pastel, enroladinho de
salsicha e outros.
SALGADOS DE FORNO (grandes)
para eventos em geral: empada, pastel
de forno, quiche, Lolita, tortinha de limão
e doce de leite e outros.

VARIADOS

Unid. Qtd.

Un.

4000

Un.

4000

Un.

4000

Un.

4000

Preço
Unitário

PARA

A

Preço
Total

VALOR TOTAL DO LOTE IV=
OBJETO DO LOTE III - tem por objeto Registro de preços para eventual e futura aquisição de
salgados variados para uso pela as Secretarias do Poder executivo Municipal, junto ao Município
de Bom Jesus da Lapa/BA. Conforme especificações constantes neste edital e em seu Anexo III.
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O VALOR TOTAL OFERTADO É O DE: R$________________________________
1 – O objeto do contrato será entregue de forma parcelada, no local que for
determinado na requisição, compreendendo estes desde o Hospital Municipal, UPA,
Unidade Básica de Saúde, incluindo o próprio estabelecimento da empresa licitante.
2 – A responsabilidade pela entrega e os custos ficarão sob a responsabilidade da
licitante contratada. Assim, fica facultado às licitantes comparecerem à
Secretaria de Saúde, situada na Av. Duque de Caxias, s/n, Centro, no horário
Comercial, a fim de conheceram os locais onde deverão ser entregues as
refeições.
3 – A quantidade mensal estimada de 170 refeições, dentre as descritas no item 01,
deverão ser disponibilizadas na cidade de Guanambi/BA para os pacientes que
realizam hemodiálises naquele município. Para isso, é possível a subcontratação de
empresa, que desde já fica autorizada, devendo manter as mesmas regras deste
edital e futuro contrato.
4 – O prazo para entrega será imediato, ao recebimento da requisição,
inclusive por se tratar de produto perecível. Pela mesma razão, as refeições
fornecidas deverão ter sido elaboradas há no máximo 02 (duas) horas de
antecedência.
5 – O acondicionamento das refeições deverá ser em embalagens individuais,
descartáveis e próprias para tal armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES: Os serviços em referência deverão guardar perfeita
compatibilização com as especificações, quantidades e condições descritas no
Edital, em nenhum momento podendo ser substituídas pelas descrições resumidas,
constantes no Aviso divulgado no sítio.
Razão
__________________________________________________________

Social:

Endereço_________________________________________________________
______
Cidade:
__________________
______________

Estado:_________________

Telefone:

CNPJ:________________________________
INSC.EST:____________________________
INSC.MUN.:_______________

Prazo de garantia:___________________

Esta proposta é válida por:_______________________________ (Mínimo 60
dias).
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Prazo de entrega:_________após emissão de autorização da Secretaria
Solicitante)
Data: ______/______/_______.
__________________________________
Assinatura – Responsável

Carimbo do CNPJ

