PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

Nr.: 19/2011 - PR

81.648.859/0001-03
CNPJ:
Av. Dr. Oscar Geyer, 489
C.E.P.:

84640-000

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

30/2011
15/03/2011

- Bituruna - PR
Processo Licitatório:

30/2011
15/03/2011

Data do Processo:

ANEXO IV

Folha: 1/2

(As propostas serão abertas para julgamento às 14:00 horas do dia 29/03/2011).
Fornecedor:

.................................................................................................................................................................................................................

Endereço:

.................................................................................................................................................................................................................
Estado: .............
Telefone:
................................................................................

Cidade:
CNPJ / CPF:

Inscrição Estadual:
................................................................................
Validade da Proposta: ................................................................................
Prazo de Entrega:
Unid

Item

Código

Especificação

1

18160281

KM/R A linha inicia na comunidade Santa Terezinha próximo ao terreno do srºRecieri Furlan
,segue pela estrada principal até a ponte de material da comunidade do Papuã
medindo uma distancia de 9.000mts,seguindo a estrada á esquerda até a escola
Paulo Roberto Geyer no bairro Nossa Senhora Aparecida realizando um trajeto de
16.400mts,perfazendo uma linha de 25.400mt,considerando ida e volta um total de
50.800mts.

9.282,000

2,80

2

18160280

KM/R A linha inicia no Colégio Santa Bárbara, seguindo pela cidade nos pontos de coleta e
seguindo pela Rod,Tancredo Benghi até a entrada do Bairro São João com distancia
de 6.082,44 m seguindo pela mesma Rod ate o trevo da estrada de acesso ao
projeto de Assentamento Santa Bárbara com distancia de de 1.022,42 m seguindo
pela mesma estrada até a a Escola Sã Miguel com distancia de 18.042,42 m
perfazendo um total de 25.147.28 m e considerando ida e volta perfaz um total de
50.294,56 m

9.254,000

2,20

3

18160283

KM/R A linha inicia na entrada para a residência do Sr. Zezito Balaban seguindo por estrada
cascalhada até a propriedade do Sr. Zezito com distancia de 1.859,55 m de onde
retorna pela mesma estrada e com a mesma distancia até o asfalto virando a
esquerda e seguindo pelo asfalto até a entrada da casa do Sr. Acir da Silva, com
distancia de 1.376,00 m virando a direita e seguindo até a Propriedade do Sr. Ivo
Dalgalo com distancia de 2.795,81 m de onde retorna com a mesma distancia e
virando a direita e seguindo até a entrada para o Bairro São João com distancia de
7.302,86 m virando a direita e seguindo por estrada cascalhada até a Escola Bento
Gonçalves com distancia de 909,18 de onde retorna pela mesma estrada e com a
mesma distancia até o asfalto e virando a direita e seguindo até o sinaleiro com
distancia de 4.036,91 m virando a direita e seguindo pela av. Dr. Oscar Geyer,
passando pela escola Frei Thiago e seguindo até o Colégio Estadual Santa Bárbara,
com distancia de 1.501,04 m. perfazendo um percurso de 25.345,89 m, considerando
ida e volta perfaz um total de 50.691,78 m

9.327,000

2,20

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

.............................................

............................................................... Fax:
.............................................
............................................................... Condições de Pagamento: .............................................
Quantidade

Preço Máximo

Marca Oferecida

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assinatura do Fornecedor

Preço Unitário

Preço Total

PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

Nr.: 19/2011 - PR

81.648.859/0001-03
CNPJ:
Av. Dr. Oscar Geyer, 489
C.E.P.:

84640-000

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

- Bituruna - PR
Processo Licitatório:
Data do Processo:

ANEXO IV
Item
4

Código
18160282

Unid

30/2011
15/03/2011

Folha: 2/2

Especificação

Quantidade

KM/R A linha inicia na residência do Sr. Demetrio Teixeira seguindo por estrada cascalhada
até ao Asfalto com distancia de 2.400,00 m de onde segue pela esquerda até a
entrada para a Oficina do Galvão com distancia de 743,00 m virando a direita e
seguindo até a referida oficina com 175,00 m de onde retorna até ao asfalto e segue
pela direita até a entrada do Sr. Zezito Balaban com distancia de 1.350,00 m e
seguindo por estrada cascalhada até a propriedade do Sr. Zezito com distancia de
1.859,55 m de onde retorna pela mesma estrada e com a mesma distancia até o
asfalto virando a direita e seguindo pelo asfalto até o acesso ao Bairro São João com
distancia de 5.158,78 m, virando a direita e seguindo por estrada cascalhada até a
Escola Bento Gonçalves com distancia de 909,18 de onde retorna pela mesma
estrada e com a mesma distancia até o asfalto e virando a direita e seguindo até o
sinaleiro com distancia de 4.036,91 m virando a direita e seguindo pela av. Dr. Oscar
Geyer, passando pela escola Frei Thiago e seguindo até o Colégio Estadual Santa
Bárbara, com distancia de 1.501,04 m. perfazendo um percurso de 16.233,79 m,
considerando ida e volta perfaz um total de 42.153,58 m

7.757,000

Marca Oferecida

Preço Unitário

2,20

Total por Extenso: (_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________)

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

30/2011
15/03/2011

(Valores expressos em Reais R$)

TOTAL GERAL:

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assinatura do Fornecedor

Preço Total

