PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
Nº Processo:
Tipo Licitação:
Balizamento:
Modalidade:
Data Abertura:
Objeto:

Item

0001

0021/0017
Menor Preço
Por Item
Pregão Presencial
18/05/2018 09:00:00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO EM LOCAIS DESIGNADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DA CIDADE SÃO JOÃO BATISTA
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
Descrição

UND

Qtde

Serviço de ornamentação e decoração:: área de 37.500 m²,
compreendendo os seguintes locais: Praça de eventos e
ruas laterias, praça da igreja e ruas laterais, rua da cultura
e demais ruas que componham o circuito do
evento.Fornecimento de material, confecção, colagem,
colocação e retirada pós evento.
Armação de no mínimo 20.000 metros lineares de barbante
de nylon especifico, com bandeirolas, ráfia (fitilho), afixadas
SERVIÇ
emno mínimo 90 postes espalhados pela área enfeitado
O
com bandeirolas em TNT coloridos medindo 30x30 cm e
100 bonecos/enfeites temáticos de São João e copa do
mundo. O material deve estar instalado em até 24 horas
antes do primeiro dia do evento, todas as despesas com
costureiraas , colagem, arrumação, colocação e retirada do
material do local do evento, alimentação, transporte,
hospedagem e demais custos inerentes ao serviço são por
conta do contratado

Validade da Proposta:

1,00

Valor Unitário

Subtotal

0,00

0,00

Valor Total R$

0,00

Marca

Valor Estimado

55.500,00

digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus
anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)

