
Fiorilli Sociedade Civil - Ltda Software  

FRANCISCA CILDA DE SOUSA BATISTA 

739.678.072-15 

 
 

Cotação / Proposta Escrita / Atualização Cadastral 
 

Código Nome da Empresa CNPJ Inscrição Estadual 

1702 FRANCISCA CILDA DE SOUSA BATISTA 739.678.072-15 

Endereço Complemento CEP Cidade UF 

PA 

Telefone Fax Contato Email Site 

Banco Agência Conta 

 

Validade da Proposta 
60 

Prazo de Entrega / Execução 

Condições de Entrega / Execução 

Prazo e Condições de Pagamento Faturamento Mínimo: 
 

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:00039/22 

Cotação: 00039/22 
Contratação de empresa nos serviços de preparo e fornecimento de refeições tipo, marmitex, self service (quilograma) 

Item Código Descrição Unidade Qtde % Valor Unitário Valor Total 

Descrição Detalhada Observação Marca / Modelo 

1 030.001.437 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MINIMO Nº 08. UND 6.150  20,00 123.000,00 

Marmitex mínimo nº 08, composta no mínimo por 04 (quatro) guarnições: 
arroz, feijão, carne e salada, deverá ser feito um rodízio (variação), entre as 
carnes e as saladas a serem servidas, para que não haja repetições diárias 
do mesmo cardápio; as refeições deverão ser embaladas em marmitex de 
alumínio. Possuindo peso de no mínimo 800 gramas. 

  

2 030.001.438 REFEIÇÃO TIPO RODIZIO UND 6.350  45,00 285.750,00 

A composição da refeição tipo rodizio deverá ser variada contendo 
diariamente o cardápio mínimo: conforme abaixo: Arroz e Feijão 05 tipos de 
carnes diariamente, as quais 03 tipos deverão ser assados ou grelhados 
podendo ser; Alcatra, Cupim Contra File, Maminha, Fraldinha, Pernil suíno, 
Lombo Suíno, Bisteca Bovina /Suína e Linguiça toscana; e 02 tipos 
refogadas ou cozidas, podendo ser: acém, coxão duro, ponta de peito, 
paleta, patinho e lagarto. 07 Pratos quentes, diariamente, podendo ser: 
picadinho ao molho com legumes, filé de frango à milanesa, almondegas, 
bolinhos de arroz, bolinhos de carnes, virado paulista, mandioca, polenta, 
batata frita, ovo frito, espaguete, pene, lasanha, macarrão parafuso, farofa; 
purê de batata, creme de milho, nhoque, peixes fritos, estrogonofe de carne 
ou frango, escondidinho de carne, vaca atolada, feijoada, banana frita à 
milanesa. 10 tipos de saladas e legumes diariamente, devendo ser 04 
preparados na forma crua, podendo ser: alface, almeirão, repolho, rúcula, 
agrião, acelga, pepino, tomate; e 06 preparados na forma cozida ou 
refogada, podendo ser: couve, couve flor, abobrinha, beterraba, berinjela, 
chuchu, brócolis, repolho, vagem, cenoura, ervilha, milho, mandioquinha, 
grão de bico. 

  

3 030.001.314 REFEIÇÃO COMPLETA `SELF SERVICE`(POR KG) KG 2.600  49,00 127.400,00 

A composição da refeição tipo self-service deverá ser variada contendo 
diariamente o cardápio mínimo: conforme abaixo: Arroz e Feijão 05 tipos de 
carnes diariamente, as quais 03 tipos deverão ser assados ou grelhados 
podendo ser; Alcatra, Cupim Contra File, Maminha, Fraldinha, Pernil suíno, 
Lombo Suíno, Bisteca Bovina /Suína e Linguiça toscana; e 02 tipos 
refogadas ou cozidas, podendo ser: acém, coxão duro, ponta de peito, 
paleta, patinho e lagarto. 07 Pratos quentes, diariamente, podendo ser: 
picadinho ao molho com legumes, filé de frango a milanesa, almondegas, 
bolinhos de arroz, bolinhos de carnes, virado paulista, mandioca, polenta, 
batata frita, ovo frito, espaguete, pene, lasanha, macarrão parafuso, farofa; 
purê de batata, creme de milho, nhoque, peixes fritos, estrogonofe de carne 
ou frango, escondidinho de carne, vaca atolada, feijoada, banana frita à 
milanesa. 10 tipos de saladas e legumes diariamente, devendo ser 04 
preparados na forma crua, podendo ser: alface, almeirão, repolho, rúcula, 
agrião, acelga, pepino, tomate; e 06 preparados na forma cozida ou 
refogada, podendo ser: couve, couve flor, abobrinha, beterraba, berinjela, 
chuchu, brócolis, repolho, vagem, cenoura, ervilha, milho, mandioquinha, 
grão de bico. 

  



Fiorilli Sociedade Civil - Ltda Software  

Item Código Descrição Unidade Qtde % Valor Unitário Valor Total 

Descrição Detalhada Observação Marca / Modelo 
 

 

Total: 536.150,00 

 

24 de janeiro de 2022. 

 
 



Fiorilli Sociedade Civil - Ltda Software  

PAULA DOS SANTOS SOUZA 

28.393.468/0001-02 

RUA ALAGOAS 

Cotação / Proposta Escrita / Atualização Cadastral 
 

Código Nome da Empresa 

442 PAULA DOS SANTOS SOUZA 

Endereço 

 

 
Complemento 

 

 
CEP 

CNPJ 

28.393.468/0001-02 

Cidade 

Inscrição Estadual  

 
UF 

RUA ALAGOAS  68398-000 CUMARU DO NORTE  PA 

Telefone Fax Contato  Email Site   

Banco Agência Conta 

001 2517-1 25055464-8 

     

Validade da Proposta 
60 

Prazo de Entrega / Execução 

Condições de Entrega / Execução 

Prazo e Condições de Pagamento Faturamento Mínimo: 
 

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:00039/22 

Cotação: 00039/22 
Contratação de empresa nos serviços de preparo e fornecimento de refeições tipo, marmitex, self service (quilograma) 

Item Código Descrição Unidade Qtde % Valor Unitário Valor Total 

Descrição Detalhada Observação Marca / Modelo 

1 030.001.437 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MINIMO Nº 08. UND 6.150  30,00 184.500,00 

Marmitex mínimo nº 08, composta no mínimo por 04 (quatro) guarnições: 
arroz, feijão, carne e salada, deverá ser feito um rodízio (variação), entre as 
carnes e as saladas a serem servidas, para que não haja repetições diárias 
do mesmo cardápio; as refeições deverão ser embaladas em marmitex de 
alumínio. Possuindo peso de no mínimo 800 gramas. 

  

2 030.001.438 REFEIÇÃO TIPO RODIZIO UND 6.350  50,00 317.500,00 

A composição da refeição tipo rodizio deverá ser variada contendo 
diariamente o cardápio mínimo: conforme abaixo: Arroz e Feijão 05 tipos de 
carnes diariamente, as quais 03 tipos deverão ser assados ou grelhados 
podendo ser; Alcatra, Cupim Contra File, Maminha, Fraldinha, Pernil suíno, 
Lombo Suíno, Bisteca Bovina /Suína e Linguiça toscana; e 02 tipos 
refogadas ou cozidas, podendo ser: acém, coxão duro, ponta de peito, 
paleta, patinho e lagarto. 07 Pratos quentes, diariamente, podendo ser: 
picadinho ao molho com legumes, filé de frango à milanesa, almondegas, 
bolinhos de arroz, bolinhos de carnes, virado paulista, mandioca, polenta, 
batata frita, ovo frito, espaguete, pene, lasanha, macarrão parafuso, farofa; 
purê de batata, creme de milho, nhoque, peixes fritos, estrogonofe de carne 
ou frango, escondidinho de carne, vaca atolada, feijoada, banana frita à 
milanesa. 10 tipos de saladas e legumes diariamente, devendo ser 04 
preparados na forma crua, podendo ser: alface, almeirão, repolho, rúcula, 
agrião, acelga, pepino, tomate; e 06 preparados na forma cozida ou 
refogada, podendo ser: couve, couve flor, abobrinha, beterraba, berinjela, 
chuchu, brócolis, repolho, vagem, cenoura, ervilha, milho, mandioquinha, 
grão de bico. 

  

3 030.001.314 REFEIÇÃO COMPLETA `SELF SERVICE`(POR KG) KG 2.600  45,00 117.000,00 

A composição da refeição tipo self-service deverá ser variada contendo 
diariamente o cardápio mínimo: conforme abaixo: Arroz e Feijão 05 tipos de 
carnes diariamente, as quais 03 tipos deverão ser assados ou grelhados 
podendo ser; Alcatra, Cupim Contra File, Maminha, Fraldinha, Pernil suíno, 
Lombo Suíno, Bisteca Bovina /Suína e Linguiça toscana; e 02 tipos 
refogadas ou cozidas, podendo ser: acém, coxão duro, ponta de peito, 
paleta, patinho e lagarto. 07 Pratos quentes, diariamente, podendo ser: 
picadinho ao molho com legumes, filé de frango a milanesa, almondegas, 
bolinhos de arroz, bolinhos de carnes, virado paulista, mandioca, polenta, 
batata frita, ovo frito, espaguete, pene, lasanha, macarrão parafuso, farofa; 
purê de batata, creme de milho, nhoque, peixes fritos, estrogonofe de carne 
ou frango, escondidinho de carne, vaca atolada, feijoada, banana frita à 
milanesa. 10 tipos de saladas e legumes diariamente, devendo ser 04 
preparados na forma crua, podendo ser: alface, almeirão, repolho, rúcula, 
agrião, acelga, pepino, tomate; e 06 preparados na forma cozida ou 
refogada, podendo ser: couve, couve flor, abobrinha, beterraba, berinjela, 
chuchu, brócolis, repolho, vagem, cenoura, ervilha, milho, mandioquinha, 
grão de bico. 

  



Fiorilli Sociedade Civil - Ltda Software  

Item Código Descrição Unidade Qtde % Valor Unitário Valor Total 

Descrição Detalhada Observação Marca / Modelo 
 

 

Total: 619.000,00 

 

CUMARU DO NORTE, 24 de janeiro de 2022. de 2022. 

 
 



Fiorilli Sociedade Civil - Ltda Software  

ANTONIA ROBERTA ALVES LOPES 00698801237 

43.430.349/0001-76 

R MARANHAO 

Cotação / Proposta Escrita / Atualização Cadastral 
 

Código Nome da Empresa CNPJ Inscrição Estadual 

1697 ANTONIA ROBERTA ALVES LOPES 00698801237 43.430.349/0001-76 

Endereço Complemento CEP Cidade UF 

R MARANHAO CASA 68398-000 CUMARU DO NORTE PA 

Telefone Fax Contato Email Site 

(94) 8416-5255 

Banco Agência Conta 

LOPESDASILVASILVIAJACKELINE46   

 
 

Validade da Proposta 
60 

Prazo de Entrega / Execução 

Condições de Entrega / Execução 

Prazo e Condições de Pagamento Faturamento Mínimo: 
 

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:00039/22 

Cotação: 00039/22 
Contratação de empresa nos serviços de preparo e fornecimento de refeições tipo, marmitex, self service (quilograma) 

Item Código Descrição Unidade Qtde % Valor Unitário Valor Total 

Descrição Detalhada Observação Marca / Modelo 

1 030.001.437 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MINIMO Nº 08. UND 6.150  25,00 153.750,00 

Marmitex mínimo nº 08, composta no mínimo por 04 (quatro) guarnições: 
arroz, feijão, carne e salada, deverá ser feito um rodízio (variação), entre as 
carnes e as saladas a serem servidas, para que não haja repetições diárias 
do mesmo cardápio; as refeições deverão ser embaladas em marmitex de 
alumínio. Possuindo peso de no mínimo 800 gramas. 

  

2 030.001.438 REFEIÇÃO TIPO RODIZIO UND 6.350  49,00 311.150,00 

A composição da refeição tipo rodizio deverá ser variada contendo 
diariamente o cardápio mínimo: conforme abaixo: Arroz e Feijão 05 tipos de 
carnes diariamente, as quais 03 tipos deverão ser assados ou grelhados 
podendo ser; Alcatra, Cupim Contra File, Maminha, Fraldinha, Pernil suíno, 
Lombo Suíno, Bisteca Bovina /Suína e Linguiça toscana; e 02 tipos 
refogadas ou cozidas, podendo ser: acém, coxão duro, ponta de peito, 
paleta, patinho e lagarto. 07 Pratos quentes, diariamente, podendo ser: 
picadinho ao molho com legumes, filé de frango à milanesa, almondegas, 
bolinhos de arroz, bolinhos de carnes, virado paulista, mandioca, polenta, 
batata frita, ovo frito, espaguete, pene, lasanha, macarrão parafuso, farofa; 
purê de batata, creme de milho, nhoque, peixes fritos, estrogonofe de carne 
ou frango, escondidinho de carne, vaca atolada, feijoada, banana frita à 
milanesa. 10 tipos de saladas e legumes diariamente, devendo ser 04 
preparados na forma crua, podendo ser: alface, almeirão, repolho, rúcula, 
agrião, acelga, pepino, tomate; e 06 preparados na forma cozida ou 
refogada, podendo ser: couve, couve flor, abobrinha, beterraba, berinjela, 
chuchu, brócolis, repolho, vagem, cenoura, ervilha, milho, mandioquinha, 
grão de bico. 

  

3 030.001.314 REFEIÇÃO COMPLETA `SELF SERVICE`(POR KG) KG 2.600  50,00 130.000,00 

A composição da refeição tipo self-service deverá ser variada contendo 
diariamente o cardápio mínimo: conforme abaixo: Arroz e Feijão 05 tipos de 
carnes diariamente, as quais 03 tipos deverão ser assados ou grelhados 
podendo ser; Alcatra, Cupim Contra File, Maminha, Fraldinha, Pernil suíno, 
Lombo Suíno, Bisteca Bovina /Suína e Linguiça toscana; e 02 tipos 
refogadas ou cozidas, podendo ser: acém, coxão duro, ponta de peito, 
paleta, patinho e lagarto. 07 Pratos quentes, diariamente, podendo ser: 
picadinho ao molho com legumes, filé de frango a milanesa, almondegas, 
bolinhos de arroz, bolinhos de carnes, virado paulista, mandioca, polenta, 
batata frita, ovo frito, espaguete, pene, lasanha, macarrão parafuso, farofa; 
purê de batata, creme de milho, nhoque, peixes fritos, estrogonofe de carne 
ou frango, escondidinho de carne, vaca atolada, feijoada, banana frita à 
milanesa. 10 tipos de saladas e legumes diariamente, devendo ser 04 
preparados na forma crua, podendo ser: alface, almeirão, repolho, rúcula, 
agrião, acelga, pepino, tomate; e 06 preparados na forma cozida ou 
refogada, podendo ser: couve, couve flor, abobrinha, beterraba, berinjela, 
chuchu, brócolis, repolho, vagem, cenoura, ervilha, milho, mandioquinha, 
grão de bico. 

  



Fiorilli Sociedade Civil - Ltda Software  

Item Código Descrição Unidade Qtde % Valor Unitário Valor Total 

Descrição Detalhada Observação Marca / Modelo 
 

 

Total: 594.900,00 

 

CUMARU DO NORTE, 24 de janeiro  de 2022. 

 
 



Avenida dos Estados, N.º 73

34.670.976/0001-93CNPJ :

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Lista com a média dos valores cotados

Item Descrição Valor Médio

00039/22 03/02/2022Número da Cotação: Data:

Qtd. Valor Total Médio

20/01/2022Abertura: Encerramento: 24/01/2022

Und.

1 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MINIMO Nº 08. 25,006.150 153.750,00UND

2 REFEIÇÃO TIPO RODIZIO 48,006.350 304.800,00UND

3 REFEIÇÃO COMPLETA `SELF SERVICE`(POR KG) 48,002.600 124.800,00KG

15.100 121,00 583.350,00TOTAL

EDILANE FRANCISCA AMERICANO
Secretaria Municipal de Planejamento 

Drecreto nº 010/2021



Produto/Serviço QTD Vencedor(es)

Prc.Unitário Preço Total Prc.Unitário Preço Total Prc.Unitário Preço Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
Avenida dos Estados, N.º 73

34.670.976/0001-93CNPJ :

Quadro de Cotação - 

Página 1

03/02/2022

00039/22

Proponente_442 Proponente_1697 Proponente_1702

030.001.437 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX MINIMO Nº 08. 6.150 1702 123.000,0030,00 184.500,00 25,00 153.750,00 20,00 123.000,00

030.001.438 REFEIÇÃO TIPO RODIZIO 6.350 1702 285.750,0050,00 317.500,00 49,00 311.150,00 45,00 285.750,00

030.001.314 REFEIÇÃO COMPLETA `SELF SERVICE`(POR KG) 2.600 442 117.000,0045,00 117.000,00 50,00 130.000,00 49,00 127.400,00

Relação de Proponentes Participantes

442 PAULA DOS SANTOS SOUZA28.393.468/0001-02

1697 ANTONIA ROBERTA ALVES LOPES 0069880123743.430.349/0001-76

1702 FRANCISCA CILDA DE SOUSA BATISTA739.678.072-15

Relação de Proponentes Vencedor(es)

442 117.000,00

1702 408.750,00

Railane Barbosa Almeida
Digitador (a)

------------------------------------------------------------
Aprovado por:

------------------------------------------------------------

CÉLIO MARCOS CORDEIRO

EDILANE FRANCISCA AMERICANO
Secretaria Municipal de Planejamento 

Drecreto nº 010/2021

Valor Total da Cotação: 525.750,00
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