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Paú Pag.: 1

26t041201A
rno Municipal dê ltaituba

reíeitura Municipal dê ltâituba Emitida em

Proponenle: R. A. DEBASTIANI EIRELI.EPP

Endêreço: Rod. Transamazônica, Km 02

Bairro : BELA VISTA

CEP : 68180-010

CNPJ / MF : 06.308.031/0001-90

Cidade: ltaituba UF: PA

lnsc. Esladual :

Itaituba. 26 de Abril de 2018
J E AGUIAR

Código Oescrrçáo Qtd Unidade Preço Unit (RS) Preço Toral (R$)

029042 serviço de máo de obra para reparos de veículos.

sei/iço de mão de obn paê reparos de velculos da frcta pnpna e do
transpone Escolar (Caninha da Escola) da Secrcbna Muniêipal de
Educaçào,

1000,0000 HoRA t 19q00r i9o,ftqí'[r

a

Fls._

O(A) Prefeitura Municrpal de ltaituba, solicita que seja.Íornecido os preços unitários e totais do(s)
item(ns) abaixo especificado(s), para Íins de levantamênto preiiminar de preços e veriÍicação da modalidade

Sua resposta, de acordo com os precêitos legais, integrará !m processo adminastrativo de

\,,:ompras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parfe do(s) item(ns) discriminado(s),
ou réieitar todós desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal dê ltaituba.
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Emitida em . 2610412018

P atá

rno l\4unicipal de ltaituba

tura Municipal de ltaituba

Proponentê t CIVEPEL COMERCIAL |ÍAITUBA DE VEICULOS E PEÇAS LTD

Endereço : ROD TRANSAI\4AZONICA S/N

Bairro: PEftPETUO SOCORR cidadê: ltaitubâ

CEP: 68180-010 .

CNPJ / MF : 05.466.697/000'1-04 lnsc. Estadual :

UF: PA

O(A) prefeitura Municipal de ltaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s)

item(ns1 Ààixo especificado(s),, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade

de licitação cabível.

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

-"ornpr".iJJiiço.,"r"i".rnoo-"u ," entidade, o direito de ad{uirir apenãs parte do(s) item(ns) discriminado(s),
. àu releitar todós desde que haja conveniência para o(a) Prefêitura Municipal de ltaituba.

Itaitubâ, 26 de Abril de:0'18 N DF AGI]IAR

nsável

Código Oescrição etd Unidade Preço Unit (R$) Preço Total (R$)

029042 sêrviço de rEão de obra para reparos de veículos
1

seNiço de náà de obra para reparos de veÍculos da hola p'ópna e do
lranspoíe Escolar (Caminha dâ Escola) da Secrctaia Municipal de

Educaçào.

1000.0000 HoRA ílo ç

Fls._
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Émitida em : 2610412018

Paá
Municipal de ltaitúba

tLrra Municipal dê ltaituba

Proponente: A C B ACIOLE COM PEÇAS E SÉRV|ÇOS EIRELE

Endêrêço : rod. TRÂNSAirlAzONlcA, 1005

Baino: coMERclo cidade: ltaituba

CEP : 68'180-010

CNPJ / MF: 24.542.25410001-08 lnsc Estadual :

LJF: PA

O(A)PrefeituraMunicipaldeltaituba,solicitaqueseiafornecrdoospreços:!1:1:t"totaisdo(s)
item(ns) aüúo especiticaOo(i),'pára Rns Oe levantamento preiimina, de preços ê verrficação da modalidade

de licitação cabível.

SUaresposta,deacordocomospreceitoslegais,integraráumprocessoadministrativodê
vcompraslserviçÀ'reservanOo-iÀ à 

"niia"O", 
o àireito de ad{uirir apeús Of{e. -Ools) 

item(ns) discriminado(s)'

óú,á"úiioa,j. desde que haja conveniência para o(a) preíeitura Municipal de ltaituba.

Itaitubâ, 26 de Abril de 2018 J DE AGUIAR

nsávelRe

Código Descrição etd unidade PreÇo Unir (R$) PÍeço Totâl (R$)

029042 serviço de mão de obra para reparos de veiculos'

se'vtço de máo de ob? para rcpaÍos de veÍculos da frota pôpna e do

iàniporc escotur (Caninha da Escola) da Secretaia Munbipal de

Educaçáo-

1000,0000 HoRA /Eo

Fls._
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