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VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$

1 REFEIÇÃO COM PORÇÃO DE FILE E OU FRANGO 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

2 REFEIÇÃO COM PORÇÃO DE PICANHA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

3 REFEIÇÃO EM SELV-SERVICE 168,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : Refeição em selv-service sem limite de peso

(rodízio), com pratos variados, entre quentes e salada.

4 REFEIÇÃO POR QUILO 306,000 QUILO   0,00 0,00
Especificação : Refeição por quilo, com as seguintes porções:

arroz, feijão, macarrão, farofa, carne bovina, carne de frango,

salada verde e cozida, e churrasco ao menos duas vezes por

semana

5 REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEX 630,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : Refeição preparada Marmitex 800gr, com as

seguintes porções: arroz, feijão, macarrão, farofa, carne bocina,

carne de frango, salada verde e cozida, churrasco ao menos duas

vezes por semana n. 09

Total : 0,00

a) o prazo de validade desta proposta é de  :  dias;

b) as condições de pagamento são:  ;

 dias.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 10.520/02 e da

	Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 9/2018-00086   .

Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas espe-

	cificações, e asseverando que: 

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas,

previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do

contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total da proposta por extenso :

          BAIRRO : Morumbi   CIDADE : Tucumã - PA

          CNPJ : 28.469.469/0001-93

Valor total extenso:

Valor total extenso:

          NOME: COMISSAO DE PREGÃO                      

          ENDEREÇO: RUA DO CAFÉ S/N                                   

EMPRESA : 

          NOME: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO           

          ENDEREÇO : Rua do Café, s/n                                  

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Proposta de preços

PREGAO                              No: 9/2018-00086   

Prefeitura Municipal de Tucumã                    

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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