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OFÍCIO Nº 055/2019 CMRP                                               Rondon do Pará, 25 de Março de 2019. 
 
 
 
 
 
Prezado Presidente,  

 
 
 
Considerando a necessidade de realizar processo licitatório para aquisição de 

COQUETEIS para atender as necessidades internas da Câmara Municipal de Rondon do Pará, é 
que venho a Vossa Senhoria solicitar que se proceda pesquisa de preço conforme tabela. 

 
 
 
Sendo o que se tinha para o momento, externamos votos de elevada estima e apreço. 

 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 
 

        DIEGO DIAS SANTOS 
               Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmo. Senhor 
Edvaldo Rodrigues Cardoso Junior 
Presidente da CL 
NESTA 
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LOTE                                     DISCRIMINAÇÃO DOS COQUETÉIS 

ITEM (600)  COQUETEL CARDÁPIO 

01 

Coquetel por pessoa, contendo: 
* Salgados de 30 gramas (12 unidades), com os seguintes sabores: quibe, 
empada de frango, empada de palmito, croquete de milho, pastel assado 
de carne, pastel de frango, bolinha de queijo, esfiha, rissole de queijo e 
presunto, enroladinho de salsicha. 
* Refrigerante (600 ml) de diversos sabores. 

 VALOR R$ 

ITEM (600) COQUETEL CARDÁPIO 

02 

Coquetel por pessoa, contendo: 
* Torradas com patê de atum e quatro queijos (05 unidades); 
* Salgados de 30 gramas (10 unidades), com os seguintes sabores: quibe, 
empada de frango, bauruzinho, croquete de milho, pastel assado de carne, 
canapé, bolinha de queijo, esfiha, risole de queijo e presunto, enroladinho 
de salsicha. 
* Bolo (100 gramas) nos sabores de abacaxi com coco ou morango com 
chantilli ou chocolate ou castanha do Pará (a combinar).   
* Suco natural (500 ml) de diversos sabores de abacaxi e acerola ou 
maracujá e goiaba (a combinar); 
* Água mineral (200 ml por pessoa). 

 VALOR   R$ 
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