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soLtcrTAçÃO DE COTAçÃO DE pREçO No 20190509001

overno l\,,lunicipal de ltaituba
Pag.: 1

Emitida em : 0910512019refeituÍa Municipal de ltaituba

Proponente : A DE A pRADo coMERcto EtRELt_Epp

Endereço: TRAV. í3 DE MAIO C/ 13. RUA, 14S1

Bairro : BELÂ VISTA Cidade :

cEP I 68Í8GOOO

CNPJ/MF: 11.248.05710001-20 tnsc.Estaduat:

Ita t! ba UF: PA

O(A) PreÍeitura Municipal de^ltaituba, solicita que seja fornecldo os preços unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo, especificado(s), para Íins de levantamento preiiminar de preçoi e verificação da modalidaàó
de licitação cabÍvel.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de
. )mpras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenãs parte do(s) item(ns) discriminado(s),\úü rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) prefeitura úunicipãt de ltaiiu'ba.

Itaituba, 09 de Nlaio de 2019
JOEL E AGUIAR

onsável

Preço LJnit (R§) Preço Total (R$)

01442ô CIMENTO 50KG

CIMEN|O ,OKG

143900,0000 sACo s9 5

Condições de pagamento : Va lor das mercadorias :

lmpostos:

Descontos:

Valor do pedido :

R$

R$

R$

R$

"?tr\ iot
Validade da proposta : _ Dias

Prazo de entrega : _ Dias

Valor por extenso i r- -.rffi

Oata :O1 t tt 5l /4
ÂLlr{ali Tll{TA3

lrtr 1! dr lriâ;6.1.à1 .6{llVl§te
L-ri !",1!"r., .,!i-e _ 2Â

Fls._
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Carimbo e assinatura
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soLtctTAÇÃo DE COTAÇÃO DE PREÇO No 2019O5O9OO1

overno irunicipal de ltaituba
pag.i 1

Emitida em : OglOSl2Ol9refeitura Municipal de ltaituba

Proponento : L DA C CORREIA - Epp

Endereço: TVTREZE DE irAlo, 1060-C

Bairro : BELA VISTÂ

CEp: 68180_635

CNPJ / MF: 21.05Í.929/0001-10

Cidade : itaituba UF: PA

lnsc. Estadual :

. O(4) Prefeitu.ra Municipal de- ltaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totals do(s)
item(ns) abaixo especiflcado(s), para fins dê levantamento preliminar de preço! e'verificação da modatidade
de licitaÇão cabÍvel.

Sua resposta, de acordo com os prêceitos legais, integrará um process
rmpras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenãs parte do(s) ,tem\rJ rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) prefeitura Municipát de ltaiiu'ba.

o administrativo de
(ns) discrim inado(s),

,A
Itaituba, 09 de Maio de 2019

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Código 0escrição etd Unidade PreÇo Unit (R$) Preço Total (R$)

014426 CIVIENTO 50Kc

CIMENTO 5OKG

143900 0000 sACo

Condlções de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo de entrega :

Valor das mercadorias :

lmpostos :

Descontos :

Valor do pedido :

RS

R$

RS

R$

5. t?n .4a.oo
I O oias

Dias

Valor por êxtenso :

Dala:o8 lo, l/q
Caíimbo e assrnalura
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soLtctTAÇÃo DE coTAÇÃo DE PREÇO N" 20í 90509001
Paú Pag.: 1

Émitida em : 0910512019
oveÍno Iúunicipal de ltaituba
refeitura Municipal de ltaituba

Proponente: w. R. F. APTNAGES E|RELI

Endereço : AV TRÂNSAMAZONICA,215

Bairro : BÉLA VISTA

cEP: 68180-230

cNPJ / MF : 29.262.493/0001 -10

Cidade: ltaituba UF: PA

lnsc. Estadual :

O(A) Prefeitura Municipal de ltaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade
de licitaçáo cabível.

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

- -,mpras/serviÇos, rêservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) it

-ou rejeitar todós desde que haja conveniência para o(a) PÍefeitura úunicipât de ltaituba
(ns) d iscrim inado(s)

Itaituba, 09 de Maio de 20'19
JOELSON DE AGU

Responsave

Código Descrição Otd Unidade reço Unit (R§) PreÇo Total (R§)

014426 Clr\.4ENTO 50KG

CIMENTO 5OKG

143900.0000 sAco I oo t 9. lí@.4oa.0

Condições de pagamento :

Validade da proposta : _ Dias

Prazo de entrega : _ Dias

Valor por extenso :

Data: / /

Va lor das mercadorias :

lmpostos:

Descontos :

Valor do pedido :

R$

R$

R§

R$

ES EIREL]
Íirnsa

, 215 - SELA V|STIL CEP s8.t!O-230 .tTÁrtUâA / r J
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