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J KUSS & CIA L TOA 

CNPJ 06.940.608/0001-82 
Rua do Rosário, 372 - Cascavel Paraná CEP 85.802-005 

E-mail: s-ª-n_taarlslla_s_ç_d~@Il-ºtnlail.com Telefone: (045) 3223-8913 

PROPOSTA 

PREGÃO N° 41/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES 

I tem l.spcc i ficacão Quantidade Unidade Valor Valor total 
uni tário R$ 

R$ 
Prestação de serviços ele 
hospedagem. incluindo: alimentação 
(café da manhã. almoço. lanches da 
tarde e jantar): quartos C0l1111 acesso 

I para macas. cadeiras de rodas e camas 170 Diáriu 107.00 18.190.00 baixas: vcic ulo adcq uado pmu 
t ransporte entre () local du 
hospedagem c u hospital ou c I í nica 
l)J1(.k o paciente 1'C:11 izu tratamento. 
além do alud ido transporte. 

o pagamento será efetuado após a execução dos serviços licitados ele acordo com o edital. 
acompanhado de 110ta fiscal sob pena ele l1ÔU ser efetuado () pagamento. 
L-muil: sanruanncnscuvcl ({ hotmail.corn 

Validade da proposta é de l)(J dias. contados ela data da ai rescntação da proposta. 

Proponho-me a prestar os sen icos constantes neste anexo. obedecendo ao edital ele 
licitação. Caso sejamos. \ cnccdorcs. conta parti deposito (: Banco do Brasil AG 1 cl60-S 
conta 13cl32-5. 

("I:-'~'d\ el PR. ü:\ ele Maio de 2021. 

~......I~-.~I-IJs~~StA~~:A~~~ 
CPF 081.517.819-04 CNPJ: 06.940.608/0001-82 

Rua do Rosário, ~72 
FONE (45} 3223--8913 

~5802-0OS CASCAVEl- PR 



l 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 

PREGÃO PRESENCIAL N°41/2021 

ENVELOPE01-PROPOSTADEPREÇOS 

RAZÃO SOCIAL: P FEDERIZZI 

N°. DO CNPJ. DO PROPONENTE: 10.489.181/0001-15 

DATA DE ABERTURA: 03/05/2021 HORÁRIO: 08h30min 



PENSÃO COM ATENDIMENTO 
24 HORAS 

(45) 3226-9468 
(45) 99989-5288 

Lanches, Salgados, Buffet e 
Pensão 

Fones: 

RESTAURANTE E PENSÃO DOIS IRMÃOS 
P. FEDERIZZI - ME CNPJ: 10.489.181/0001-15 

ANEXO 111 

PROPOSTA DE PREÇO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 41/2021 

P FEDERIZZI, inscrita no CNPJ/MF nOlO.489.181/0001-15, Inscrição Estadual nO 9046705375, neste 
ato representada por seu representante legal, o Sr. Pedra Federizzi, portador da Cédula de Identidade RG n.? 
5.509.251-6 emitido pela SESP/PR, e do CPF n.? 941.422.629-04, em atendimento ao disposto no Edital em 
epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a prestação de serviços, conforme descrição a seguir. 

a) Descrição do objeto conforme Anexo 1- Prestação de serviços de hospedagem, incluindo: alimentação 
(café da manhã, almoço, lanches da tarde e jantar); quartos como acesso para macas, cadeiras de 
rodas e camas baixas; veículo adequado para transporte entre o local da hospedagem e o hospital ou 
clínica onde o paciente realiza tratamento, além do aludido transporte. 

b) Valor unitário: R$ 107,00 (cento e sete reais) 

Valor total do. item ao qual se refere a proposta: 18.190,00 (Dezoito mil, cento e noventa reais) 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributos de 
qualquer natureza e todas as demais despesas,diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do 
objeto da presente licitação. 

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para 
o e-mail: fggcontabil@hotmail.com 

Prazo de validade da Proposta: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, estendendo-se à etapa de 
lances verbais. 

Cascavel / PR, 29 de Abril de 2021. 

I_?JLCLw ~ 
P FEDERIZZI - ME 
Pedro Federizzi 

CPF:941.422.629-04 
RG: 5.509.251-6 SESP/PR 

Rua Itaquatiaras, n° 774 - Bairro Santo Onofre - Cep: 85.806-300 - CASCAVEL/PARANÁ 
EM FRENTE A UOPECAN 


