
IRIA LUFT - ME 
CNPJ 25.234.405/0001-15 CAD ICMS 90742264-07. 

 
Rua MINUANO, 1450, CONDÁ, MEDIANEIRA, PARANÁ, CEP 85.884-000. 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Município de Mercedes – Estado do Paraná 

 
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 126/2021. 

 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a formalização de Ata de Registro de Preços 

para eventual aquisição de flores, a fim de executar melhorias paisagísticas em praças, parques e jardins do Município de Mercedes, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

IRIA LUFT, pessoa jurídica de direito privado, com sede à rua Minuano, nº 1450, Cidade de Medianeira, Estado do Paraná, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 25.234.405/0001-15, neste ato representada pela sócia administradora Sra. IRIA LUFT, titular da carteira de identidade 
nº 4766819-0 SESP/PR e do CPF nº 885.978.309-72 residente e domiciliada à Rua Bahia, nº 1340, centro, na cidade e Comarca Medianeira – 
Estado do Paraná, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte proposta de Preços para a formalização de Ata de 
Registro de Preços para eventual aquisição de plantas ornamentais para jardinagem, pedras e demais insumos, a fim de executar melhorias 
paisagísticas em praças, parques e jardins do Município de Mercedes, conforme descrição a seguir: 

 
ITEM. QTDE. UNID. DESCRIÇÃO. MARCA FABRIC. MOD/VERSSÃO R$ UNIT. R$ TOTAL. 
01 50 Unid. Rosa do Deserto (Adenium 

obesum), cores diversas, simples, 
plantadas em substrato e 
acondicionadas em saco plástico 
proporcional ao tamanho da 
planta, certificadas com altura de 
30cm a 40cm, com sistema 
radicular desenvolvido e em 
excelentes condições 
fitossanitárias. 
 

SEMEFERTIL SEMEFERTIL SEMEFERTIL R$ 45,00 R$ 2.250,00 

02 50 Unid. Rosa do Deserto (Adenium 
obesum), cores diversas, dupla, 
plantadas em substrato e 
acondicionadas em saco plástico 
proporcional ao tamanho da 
planta, certificadas com altura de 
30cma 40cm, com sistema 
radicular desenvolvido e em 
excelentes condições 
fitossanitárias. 
 

SEMEFERTIL SEMEFERTIL SEMEFERTIL R$ 65,00 R$ 3.250,00 

 
 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias contados à partir da data da sua apresentação. 
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: 

semefertil@hotmail.com. 
Forma de pagamento: Agência 4343; Conta: 18260-5; Banco: SICOOB  

 
Medianeira, segunda-feira, 25 de outubro de 2021. 
 

 
------------------------------------------------------------------ 

Nome: IRIA LUFT 
RG: 4.766.819-0 

CPF: 885.978.309-72 
SÓCIA ADMINISTRADORA 
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