
EMPRESAS CNPJ/MF ITEM UND QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

ERONILDO FREIRE

DA SILVA

05612989474

 

15.184.608/0001-90

 

2 - serviço referente ao fornecimento de café da manhã. conforme a estrutura de

cardápio contendo:leite, cuscuz ou batata doce, pão carteira ou francês, mortadela ou

salsicha ou ovos cozidos ou mexidos, queijo mussarela ou de manteiga ou de coalho,

presunto, frutas, água, café, suco de frutas natural, biscoitos variados, bolos e

cutelaria completa.

UND 4.000 R$ 10.00 R$ 40.000,00

3 - serviço referente ao fornecimento de jantar. conforme a estrutura de cardápio

contendo: paçoca com arroz de leite, sopa de carne com legumes, macarronada,

cuscuz com carne guisada, bife acebolado, arroz, macarrão, pão torrada, leite, café,

suco de frutas natural, creme de galinha, strogonoff de frango e carne. e cutelaria

completa.

UND 4.000 R$ 10.00 R$ 40.000,00

JORGE DE SOUZA

DE CASTRO

07439773438

24.093.730/0001-42 1 - refeição tipo almoço seguindo a estrutura do cardápio e gramatura mínima por

porção: 03 – opções de saladas: folhosos porção de 25 gramas, verduras/legumes

crus/cozidos porção de 60 gramas; 02 - opções de prato principal: carne bovina

preparada porção de 120 gramas, carne suína preparada porção de 120 gramas ou

frango ou peixe preparado porção de 200 gramas; 01 - guarnição: massas variadas ou

legumes ou tubérculos refogados/preparados porção de 140 gramas; 01 - arroz:

cozido porção de 300 gramas; 01 - feijão: branco, preto, verde ou carioquinha, cozido

porção de 150 gramas; e cutelaria completa.

UND 6.500 R$ 12.00 R$ 78.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS 

GABINETE DO PREFEITO 
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO - PP-SRP - 020/2017

Tendo decorrido o prazo para recurso, bem como tendo sido atendidos todos os preceitos legais, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo
Pregoeiro da PMT/RN, no presente procedimento licitatório (Pregão Presencial nº 020/2017-PMT), em que foi adjudicado às seguintes empresas:
 

 
*Licitação processado sob o Sistema de Registro de Preços, com quantitativos estimados para 12 (doze) meses.
* Art. 16, do Decreto 7.892/2013. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
Touros/RN, 25 de julho de 2017.
 
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal
 
Inciso VII, do art. 38, da Lei nº 8.666/93ei nº 8.666/93
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