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Prefeitura Municipal de
Boninal publica:
• Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado Nº 015/2022 Objeto: Identificar no mercado potenciais empresas classificadas como
restaurantes ou similares e estimar preços para futura e eventual
contratação para prestação de serviços no fornecimento de alimentação
(refeições preparadas), nos Municípios de Boninal e Seabra, Estado da
Bahia, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Boninal,
Estado da Bahia.
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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 015/2022
1.

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO

DE BONINAL, torna público a presente CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE
PREÇOS DE MERCADO, em observância ao Decreto Municipal nº 1923, datado de 25 de
março de 2021, disponível no Diário Oficial do Município de BONINAL, edição da quintafeira,

dia

25

de

março

de

2021,

(https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=1096&c=95&m=0),

N°

1096
visando

formalizar a estimativa de preços de mercado.
OBJETO: Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado com a finalidade de identificar
no mercado POTENCIAIS EMPRESAS classificadas como RESTAURANTES OU SIMILARES
e estimar preços para futura e eventual contratação para prestação de serviços no fornecimento de
alimentação (refeições preparadas), nos municípios de Boninal e Seabra, Estado da Bahia, visando
atender as demandas da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia.

A presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado, sendo que
todos os demais atos necessários à contratação será objeto de posterior procedimento regido
seja pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e/ou pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002 e/ou por qualquer outra específica, no que couber.

2.

As empresas do ramo, interessadas em apresentar cotação de preços deverão observar o

ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS), nos termos desta Chamada Pública.

3.

O ANEXO I ((PROPOSTA DE PREÇOS), em formato aberto, poderá ser enviado por e-

mail aos interessados que solicitarem.
4.

As informações e esclarecimentos pertinentes deverão ser solicitados à Secretaria

Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da
Bahia, pelo e-mail: secretariadeadmboninal.ba@gmail.com.
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5.

A COTAÇÃO DE PREÇOS deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente

identificada com o carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser
encaminhada pelo mesmo e-mail (e-mail: secretariadeadmboninal.ba@gmail.com) até o dia
26 de maio de 2022.

Boninal-BA,19 de maio de 2022.

Antônio Carlos Souza Rodrigues
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROPONENTE:____________________________________________________________
CNPJ:_____________________________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________________________
TELEFONE:_________________________ WHATSAPP: __________________________
EMAIL:____________________________________________________________________
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
NO
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES PREPARADAS), NOS
MUNICÍPIOS DE BONINAL E SEABRA, ESTADO DA BAHIA, VISANDO ATENDER
AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, ESTADO DA
BAHIA.
GRUPO 01 - ALIMENTAÇÃO – BONINAL/BA
ITEM

1

2

DISCRIMINAÇÃO
DOS PRODUTOS

Refeição pronta em marmitex com
carne (bovina, suina, frango ou
peixe) em preparação variada,
salada varia (contendo folhas e
legumes) até 02 tipos, guarnições
(assados, cozidos, frituras e
massas) com acompanhamentos
(arroz e feijão) em preparação
variada, almoço e/ou janta, 07
dias por semana.
Refeição pronta, prato comercial:
carne (bovina, suina, frango ou
peixe) em preparação variada,
salada varia (contendo folhas e
legumes) até 02 tipos, guarnições
(assados, cozidos, frituras e
massas) com acompanhamentos
(arroz e feijão) em preparação
variada, almoço e/ou janta, 07
dias por semana.

UNIDADE

TOTAL

UND

1500

UND

2070

PREÇO
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3

1

2

3

Café da manhã: composto de pelo
menos 3 tipos de frutas, 3 tipos de
pães, 2 tipos de bolos, frios
(queijo e presunto), manteiga,
geléia, leite, café, chá e
sucos.cozidos, frituras e massas)
com acompanhamentos (arroz e
feijão) em preparação variada,
almoço e/ou janta, 07 dias por
semana.

UND

2100

GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO – SEABRA/BA
Refeição em marmitex com carne
(bovina, suina, frango ou peixe)
em preparação variada, salada
varia (contendo folhas e legumes)
até 02 tipos, guarnições (assados, UND
1950
cozidos, frituras e massas) com
acompanhamentos (arroz e feijão)
em preparação variada, almoço
e/ou janta, 07 dias por semana.
Refeição pronta, prato comercial,
por peso, com carne (bovina,
suina, frango ou peixe) em
preparação variada, salada varia
(contendo folhas e legumes) até
UND
1300
02 tipos, guarnições (assados,
cozidos, frituras e massas) com
acompanhamentos (arroz e feijão)
em preparação variada, almoço
e/ou janta, 07 dias por semana.
Café da manhã: composto de pelo
menos 3 tipos de frutas, 3 tipos de
pães, 2 tipos de bolos, frios
(queijo e presunto), manteiga,
geléia, leite, café, chá e
UND
1040
sucos.cozidos, frituras e massas)
com acompanhamentos (arroz e
feijão) em preparação variada,
almoço e/ou janta, 07 dias por
semana.
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PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão
social, endereço, telefone, whatsapp, e-mail, CNPJ, inscrição estadual.
Os pagamentos serão efetuados a contar da entrega dos materiais e/ou serviços, através de
ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo Contratante o fornecimento do
objeto licitado de acordo com a descrição da Ordem de Fornecimento, desde que não haja
pendência a ser regularizada pelo contratado.
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