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soLrcrrAçÃo DE corAçÃo DE PREço N" 20'170828001
Pará

erno iâ.rnicipal de ltaituba

eitura fitunicipal de ltaituba

Código Descrição

013228 LIfuFEA DE FOSSA

LIMPEZA DE FOSSÁ SEP77O4 DE APACIMDE DE 1A A 15 MIL

L/IROS, TVCLUSO Á ruAULÁÊâO.

PToPonente : CAIVPOS ENGENHARIA E SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA .

Érdereço : R NOSSA SENHORA DO BOM REMEDIO N" 948

BaiÍro : BELA VISTA Cidade : Itaituba

cP: 68180-380

ClçJ / MF: 10.447.760/0001-03 lnsc. Estadual :

UF: PA

O(A) Prefeitura Municipal de ltaituba, solicita que sêja fomecido os preços unitários e totais do(s) item

(ns) abaixo especificado(s), para fins de le\antamento preliminaÍ de preços e \erificaçáo da modalidade de

licitaçáo cabilel.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integraÉ um processo administrati\o de

comp6s/seniços, resenando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou

rejeitar todos desde que haja conleniência para o(a) Prefeitura Municipal de ltaituba

Itaituba, 28 de Agosto de 2017 R

à9, I

Emitida em . 2810812017

\.-l:
., etd Unidade Preço unit (RS) Preço Totat (R§)

100,0000 sERr'Ço
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soLrcrTAçÃo DE coTAçÃo DE PREçO N" 20170828001

l\tunicipalde haituba

eitura l,tunicipal de ltaituba

Condições de pagamênto :

Validade da proposta : _ Dias

Prazo dê entrega : _ Dias

Valor das mercadorias : RS

lmpo*os: R$

Descontos: R$

Valor do pedido : R$

tà9.: 2

Emiüda em : 2810812017

Valor por extenso :

Da1e, !<t lXJ.3nl1
CariÍüo e assinatura

To.aa,7.766ro00í -ôT
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Paá tug.: 1

Emitida em : 2810812017
erno l\tunicipal de ltaituba

eitura f,funicipal de ltaituba

Proponente : ARYANE A SILVA-ME

ÉIdeTeço : RUA ANTONIO DE PEDUA GOMES

Bairro : COMERCIO Cidâde

cP; 68180-120

C]fJ/ÍtlF: 09.5ô1.9í 9/0001-29 lnsc. Estadual :

Itaituba UF: PA

O(A) Preíeitura Municipal de ltaituba, solicita que seja Íomecido os preços unitários e totais do(s) item

(ns) abaixo especifcado(s), para fins de le\antamenlo preliminar de preços e lerifcaçáo da modalidade de

licitação cabílel.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administratilo de

compas/seniços, resenando-se a êntidade, o direito de adquirir apenas paÍte do(s) item(ns) discriminado(s), ou

rejeitar todos desde que haja conreniência para o(a) Prefeitura Municipal de ttaituba

$
liaituba, 28 de Agosto de 2017

av

Código tbscriçao Qld - Preço unit (Rl) Preço Total (Rl)

013228 LNfPA DÉ FOSSA

uMPEZA DE FOSSA SEPTTCA DE UPACIMDE DE 10 A 15 MIL

L/'RO§ 
'TrcLUSO 

Á IUBUUçAO.
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soLtclTAçÃo DE corAçÃo DE PREçO No 20170828001
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soLrcrTAçÃo DE coTAçÃo DE PREçO N" 2017082800'l
turá tug.: 2

Emitida em : 2810812017
o i,tunicipal de ltaituba
ra l'ànicipal de ltaituba

Valor por extenso :

Condições de pagamênto :

Validade da propo*a : _ Dias

Prazo de entrega : _ Dias

Valor das mercadorias : R$

lmpostos: Rg

Descontos: R$

Valor do pedido : R$
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Aruane Á. Silva
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