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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.° 177/06 

 

 
Processo Administrativo n.° 06/10/14.186  

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 

Modalidade: Pregão Presencial  n.° 039/2006 

Objeto: Registro de Preços de kits lanches. 

 

 

                        Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2006, na cidade de Campinas, 

Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, n° 200, o 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS, devidamente representado, e a empresa MANEQUINHO 
DE CAMPINAS-ROTISSERIE PANIFICADORA LTDA EPP, CNPJ 

n.º74.254.624/0001-71 por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do 

Decreto Municipal n° 11.447/94 e alterações e, do edital do Pregão Presencial em 

epígrafe, ao Registro de Preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com 

seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s). 
 

Kit Cód. Descrição do material Qtde  Uni
d. 

Vr. 
Unitár

io 
R$ 

01 34481 

.Sanduíche  kit lanche, embalado individualmente composto de: 

.01 pão de leite (mínimo60g) 

.02 fatias de presunto gordo sem capa 
 de gordura 
.02 fatias de queijo tipo muzzarela ou 
 prato; 

      .01  refrigerante ou 01 suco de frutas 
 

9700 pç 4,80 

03 34483 

Sanduíche kit lanche, embalado individualmente composto de: 
.01 pão de leite (mínimo 60g) 
.02 fatias de peito de peru defumado 
.02 fatias de queijo tipo muzzarela ou 
 prato; 

      .01  refrigerante ou 01 suco de frutas 

3200 pç 5,25 

05 34485 
Sanduíche kit lanche, embalado individualmente composto de: 
.01 pão de leite (mínimo 60g) 
.35g de salame tipo italiano 

3500 pç 5,20 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
          SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
 
 

Palácio dos Jequitibás – Avenida Anchieta, 200 -–Centro, 6° andar – Campinas – SP– CEP 13015-904 
Fone / Fax(XX19) 2116-0403 

2

 

.02 fatias de queijo tipo muzzarela ou 
 prato; 

       .01  refrigerante ou 01 suco de frutas  

06 34486 

Sanduíche kit lanche, embalado individualmente composto de: 
.02 fatias de pão de forma(tradicional) 
.Recheio: maionese light, 02 rodelas de tomate, 01 folha de 
alface, 02 colheres de ricota, 01 colher de cenoura ralada, 01 
fatia de queijo tipo muzzarela ou prato e uma salpicada de 
orégano.   
.01  refrigerante ou 01 suco de frutas 
.01  fruta da época 

 

1300 pç 5,80 

 

  Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo 

de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente 

prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe. 

 

  Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, 

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 

Campinas, 13 de junho de 2006. 

 
 
 

FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS 

Secretário Municipal Interino de Cultura, Esportes e Lazer 

 

 

 

MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE PANIFICADORA LTDA - EPP 

Representante Legal: Eclaudineia Lucia Milani 
R.G. n°: 11.403.240 

CPF. n°: 023.552.848-06 

 

 


