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PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Ao Pregoeiro do Município de Mercedes/PR 
 
Pregão Eletrônico n.º 31/2022 
 
 

BRUSCHI & BOFF LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 82.505.884/0006-05, Inscrição Estadual nº. 90.669234-17, neste ato 

representada por seu representante legal, o Sr. Valdenir Carlos Boff, portador da Carteira de Identidade n.º 3011305-5, expedida 

pela SESP/PR, e do CPF nº.395.340.819-49, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de 

Preços para eventual aquisição de semente de aveia preta, fiscalizada, para distribuição a produtores rurais devidamente 

cadastrados na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente do Município de Mercedes, conforme descrição a seguir: 

Item Qtd Unid Descrição Fabricante Marca Valor Unit. Valor Total 
1 600 Unid. Semente de aveia, preta, fiscalizada; safra 2021/2021; 

atestado de germinação mínimo de 80%; pureza mínima 
de 90%; validade até julho de 2022 (tais informações 
deverão constar em rótulo afixado na embalagem); 
embalada em sacas adequadas, costuradas, não 
danificadas, assegurando boas condições de 
armazenamento; saca contendo 40 kg (quarenta quilos). 
 

COPAGRIL COPAGRIL 
SEMENTES 

R$86,10 R$51.660,00 

Valor Total R$51.660,00 
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O valor global da nossa proposta é de: R$51.660,00 (Cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta 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: 
agropecuariabrusque@yahoo.com.br 
 
Prazo de validade da Proposta: 12(doze) meses, estendendo-se à etapa de lances verbais. 
 
 
 

Mercedes, 21 de março de 2022. 

 
________________________________ 

Valdenir Carlos Boff 
Sócio/Administrador  

RG: 3.011.305-5 SESP/PR 
CPF: 395.340.819-49 
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