BRILHO FÁCIL MAURITI
CICERA MARIA DE SOUZA- MEi
CNPJ 32.072.307/0001-94- lnsc.Mun.: 2204394
Rua Capitão Miguel Dantas, 314, Centro, Mauriti - Ceará
Fone:(88) 999082092 - e-mail: cicinhapousada@hotmail.com

PREGÃO N. 2019.10.03.1

PROPOSTA COMERCIAL

.-.,

A Prefeitura Municipal de Mauriti, Estado do Ceará.
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei
N. 8.666/93 e L~
10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº
2019.10.03.1.
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I,
caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.
Objeto: Contratação de serviços a serem prestados no fornecimento de refeições e lanches
destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Mauriti/CE,
nforme esoecifícacões apresentada
- ·
>

Item

Especificação

01

Refeição: quentinha composta: arroz a grega,
feijão, salada de verduras cozidas e/ou crua,
macarrão, 2 tipos de carne (bife ao molho
madeira, fricasse de frango ou linguiça) ou
peixe frito ou cozido. Suco natural e/ou
refrigerante, Sobremesa mousse, pudim e/ou
sorvete de sabores variados
Lanche composto por salgado, fatia de bolo,
suco de frutas e/ou refrigerante, salada de frutas

02

Unid.

Qtde.

VaJor
Unitário

Valor
total

Und

8.600

18,00

154.800,00

Und

5.500

6,50

35.750,00

Total R$

190.550,00

Valor Total da Proposta R$ 190.550,00(Cento e noventa mil e quinhentos e cinquenta reais).
Proponente: CICERA MARIA DE SOUZA 46984097304 /
Endereço: Rua Francisco das Chagas Sampaio nº 219, Mauriti/CE
CNPJ/CPF: 32.072.307/0001-94
Data de Abertura: 17/10/2019
Horário: 09h:00min.
Prazo de Execução: Conforme Edital.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Data: 17/10/2019
Cicera Maria de Souza
Microempreendedora Individual

/

./

V

tvETOR EVENTOS)

PROPOSTA DE PREÇOS

A
Prefeitura Municipal de Mauriti, Estado do Ceará
Pela a presente declaramos in~eir. submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os
da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.5 0/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade
Pregão n" 2019.10.03.1.
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços específicados no Anexo 1,
caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.
Objeto: Contratação de serviços a serem prestados no fornecimento de refeições e
lanches destinados ao atendimento das necessidades das diversas secretarias do
município Mauriti!CE, conforme descrições constantes no anexo Ido Edital convocatório.
ITEM
01

02

ESPECIFICAÇAO
Refeição: quentinha composta: arroz a
grega, feijão, salada de verduras cozida
e ou/crua, macarrão, 2 tipos de carne
(bife ao molho madeira, fricassê de
frango ou linguiça) ou peixe frito ou
cozido. Suco natural e/ou refrigerante.
Sobremesa mousse, pudim e/ou sorvete
de sabores variados.
Lanche composto por salgado, fatia de
bolo, suco de frutos e/ou refrigerante,
salada de frutas.

UNID.
Unid.

QTDE.
8.600

Unid.

5.500

V. UNIT.
18.45

V. TOTAL
158.670,00

6,95

38.225,00

Total R$

196.895,00

Valor total da proposta: R$ 196.895,00 (cento noventa e seis mil e oitocentos noventa cinco
reais)
~
Proponente: Vetor Eventos e Serviços Lt .
CNPJ: 09.527.522/0001-10
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
/.
Prazo de Execução: Conforme Edital.
Data da abertura: 17 de outubro de 2019

Mauriti, Ceará 17 de outubro de 2019.
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--- R EVENTOS &lSERVIÇõ;fr~f_-)

'

CNPJ: 09.527.522/0001-10
.Josefa Silva Araújo
CPF: 487.020.054-68
SóciaAdm.
CNPJ: 09.527.522/0001-10
Rua Benjamin Constant, 535 - Sala 02 - Centro - Mauriti
vetoreventos@gmail.com

/
/
_/

!]< '
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[881 9 9909-0505
(88] 9 9624-5282
RUA CHAEAS SAMPAIO 719
- MAURITI CE-

RODOLFO PINHEIRO DANTAS - ME//

CNPJ: 26.570.091/0001-94
PROPOSTA COMERCIAL
A Prefeitura Municipal de Mauriti, Estado do Ceará
Pela presente declara~s inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da
Lei nº 8.666/93 e Le[,,nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão
nº2019.10.03.1. /
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1,
caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.
/
Objeto: Contratação de serviços a serem prestados no fornecimento de refeições e lanches
destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de
Mauriti/CE, conforme especificações apresentadas a seguir.
Item
01

02

Especificação

Uni d. Qtde.

Refeição: quentinha composta: arroz a grega, feijão, salada de
verduras cozidas e/ou crua, macarrão, 2 tipos de carne {bift
ao molho madeira, fricasse de frango ou linguiça) ou peixe frite Und 8.600
ou cozido. Suco natural e/ou refrigerante. Sobremesa mousse,
pudim e/ou sorvete de sabores variados
Lanche composto por salgado, fatia de bolo, suco de frutos
Und 5.500
e/ou refriqerante, salada de frutas
/

SETECENTOS E QUARENTA REAIS)
Proponente: RODOLFO PINHEIRO DANTAS ME /.
Endereço: Rua Chagas Sampaio, nº 719, Sala A, Centro, Mauriti/Ce
CNPJ/CPF: 26.570.091/0001-94
Data da Abertura: 17 de outubro de 2019
Horário: 9:00HORAS
.,/
Prazo de Execução: Conforme Edital.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Mauriti/Ce, 16 de outubro de 2019.

-

dolfo Pinheiro Dantas
RG nº 2007029003103
CPF nº 049.714.743-23

Valor
Unitário

Valor Total

18,40

158.240,00

7,00

38.500,00

Total R$

196.740.00

/

/

