
 
R. R. FREITAS OLIVEIRA LTDA – ME 

C.N.P.J.: 05.886.826/0001-13 
Ins. Estadual: 15.234.168-4 

 
PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA 

Proposta de preços 

PREGAO                              No: PE9/2021-040FME 

Prefeitura Municipal de Itupiranga                 

  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

          NOME: PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO              

          ENDEREÇO: AV 14 DE JULHO, Nº 12, CENTRO, ITUPIRANGA          

  
EMPRESA :  

          NOME: R R FREITAS OLIVEIRA LTDA                                    

          ENDEREÇO : A IGARAPE DO ALEIJADO                              

          BAIRRO : ZONA RURAL   CIDADE : Itupiranga - PA 

          CNPJ : 05.886.826/0001-13 

  

 
          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

33 CARNE BOVINA DE 1º QUALIDADE TIPO PALETA        

 

Especificação : Carne bovina congelada de 1ª qualidade sem osso 
porcionada e sem nervo, com pouca gordura, proveniente de animais 
sadia, não amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, 
azuladas ou pardacentas, manipulada em condições higiênica - 
sanitária satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, 
SIE ou SIM e RT - M. Veterinário. Na embalagem do pacote deve 
conter o nome de produto e fabricante, data da fabricação e validade, 
número do lote e peso líquido. SAC -Serviço de Atendimento ao 
Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão 
competente. O produto deve ser entregue em embalagem plástica, 
transparente, resistente e hermeticamente fechada e resfriada. Em 
pacotes de até 2kg Quality Beef 7000.000 QUILO 28,00 196.000,00 

 
FRANGO INTEIRO      

 

Especificação : Frangos congelados, provenientes de aves sadias, 
com coloração rosada, não amolecida, não pegajosa, sem manchas 
esverdeadas, azuladas ou pardacentas, manipulada em condições 
higiênicas-sanitárias satisfatórias, beneficiada em matadouro que 
dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT - M. Veterinário. Na embalagem do 
pacote deve ter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e 
validade, número do lote, valor nutricional, peso líquido de 
aproximadamente 2 kg, SAC - Serviço de Atendimento ao 
Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão 
competente. O produto deve ser entregue em embalagem plástica, 
transparente, resistente e hermeticamente fechada, congelado até -
18°C e transportado em veículo refrigerado, conforme prevê a 
legislação competente Amazônia 7000.000 QUILO 11,99 83.930,00 

                                                      TOTAL: R$ 279.930,00 

 

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da 

Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No PE9/2021-040FME. 

Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e 

asseverando que 

a) o prazo de validade desta proposta é de  :   60  dias;  

b) as condições de pagamento são  DE ACORDO COM EDITAL 

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos 
trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal 
ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados; 

d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de  07  dias. 
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