
PREGAO ELETRONICO N°.134/2022
PROPOSTA DE PRECOS

Ao Pregoeiro do Municipio de Mercedes -PR
Pregao eletr6nico n° 134/2022

A  sociedade  empresaria  Pousada  Luz  e  Vida  LTDA,   pessoa  juridica  de  direito  privado,
estabelecida  na Avenida  Vitoria,  n°  4765,  Chacara  Tayara,  CEP  87504-180  na  Cidade  de
Umuarama,   Estado  do  Parana,   inscrita  no  CNPJ  sob  n.a  17.833.652/0001-00,   neste  ato
representada  por`sua    s6cia-administradora,  a  Sra.  Cleide  Barbosa  dos  Santos,  brasileira,
vidva,  empresaria,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n°  795.068.529-87,   portador  da  Cedula  de
ldentidade  RG  n°  5.667.706-2  expedida  pela  SESP/PR,  em  atendimento  ao  disposto  no
Edital em epigrafe,  apresenta a seguinte Proposta de Pregos para` a formalizacao de Ata de
Registro  de  Preaps  para  eventual  prestagao  de  servigos[ de  ac6lhinento`institucional  de
pessoas  maiores  de  18  anos  e  com  menos  de  60  anos,  mediante  avaliagao  tecnica  da
equipe multidisciplinar da Secretaria de Assistencia Social.

LOTE tlNICO
Item Qtd Unid Descricao RS Unit RS Total

1 24

Prestaeao de serviaps de

3.900,00 93.600,00

acolhimento institucional, visando
o atendimento a pessoas com
deficiencia,  imunodeprimidos e
convalescentes maiores de 18mes anos e com menos de 60 anos

conforme solicitagao da
Secretaria Municipal de

Assistencia Social de Mercedes.
Valor   unitario    referente a uma

vaga mensal.

Condic6es de Pagamento: Conforme edital.
CONDICOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocat6rio que rege a presente licitacao.

A validade desta proposta e de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da abertura da sess5o ptlblica
de PREGA0 ELETR6NICO e/ou alterac5o prevista no item 11.6 do Edital.
A apresentac5o da proposta implicar5 na plena aceita¢ao das condi¢6es estabelecidas neste edital e seus
anexos'
Prazo de Entrega: Conforme edital e anexos
Cumpre-nos, ainda informar-lhes, que examinamos os documentos da licita¢ao, inteirando-nos dos mes-
mos para elaboraeao da presente proposta e em consonancia aos referidos documentos, declaramos:
a) Que estamos cientes e concordamos com os termos do Edital em epigrafe e das clausulas da minuta da
Ata de Registro de Precos em anexo;
b) Que nos preios apresentados ja estao contemplados todos os impostos e/ou descontos ou vantagens e
despesas para a execu€ao do objeto.
c) Todas e demais condic5es: Conforme edital e anexos.
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