ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

PLANILHA CONSOLIDADA

UNID
, ITEM
DESCRIÇÃO
,
Refeições embaladas em "marmitex'', com peso mínimo de 600g
Unid.
01
(seiscentos gramas) por unidade, conforme o cardápio do dia.
VALOR ESTIMADO R$
Valor por extenso: j,

dl

QUANT
1150

V. UNIT
R$

,A A g

V. TOTAL
R$
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Prazo de validade desta pesquisa: (

) 90 dias; (

60 dias; (

)

dias.

Churrasquinho e Restairante
Vem Que é Bom

CNPJ: 28.857 90/0001-19
e.

ex-e.6
Assinatura do responsável
Carimbo da empresa
Informamos ainda que para fornecimento/prestação de serviços para a Prefeitura Municipal de Barreirinhas, a empresa vencedora da
cotação de preços precisa estar cadastrada para fornecer ao órgão público, e emitir os seguintes documentos/certidões, para que
nossa ser realizado o pagamento após a entrega e emissão de nota fiscal:
• Contrato Social;

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

• Comprovante de inscrição e situação cadastral do
CNPJ;

• Certidão negativa de débitos Estadual;

• Certidão Negativa do INSS;
• Certificado de Regularidade do FGTS;
• Certidão Conjunta de Tributos Federais e Divida
Ativa da União;

• Certidão negativa de débitos Municipal do domicílio
sede da contratada.
• Balanço Patrimonial com Demonstração do
Resultado no Exercício (DRE) ou Certidão de
Falência;
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PLANILHA CONSOLIDADA

ITEM
01

DESCRIÇÃO
UNID
Refeições embaladas em "marmitex", com peso mínimo de 600g
Unid.
(seiscentos gramas) por unidade, conforme o cardápio do dia.
VALOR ESTIMADO R$

QUANT
1150

V. UNIT
R$

V. TOTAL
R$
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Valor por extenso:,
Prazo de validade desta pesquisa: (

) 60 dias; (

) 90 dias; (

)

dias.

Assinatura do responsável —
Carimbo da empresa
Informamos ainda que para fornecimento/prestação de serviços para a Prefeitura Municipal de Barreirinhas, a empresa vencedora da
cotação de preços precisa estar cadastrada para fornecer ao órgão público, e emitir os seguintes documentos/certidões, para que
possa ser realizado o pagamento após a entrega e emissão de nota fiscal:
• Contrato Social;

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

• Comprovante de inscrição e situação cadastral do
CNPJ;

• Certidão negativa de débitos Estadual;

• Certidão Negativa do INSS;
• Certificado de Regularidade do FGTS;
• Certidão Conjunta de Tributos Federais e Divida
Ativa da União;

• Certidão negativa de débitos Municipal do domicílio
sede da contratada.
• Balanço Patrimonial com Demonstração do
Resultado no Exercício (ORE) ou Certidão de
Falência;
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Informamos ainda que para fornecimento/prestação de serviços para a Prefeitura Municipal de Barreirinhas, a empresa vencedora da
cotação de preços precisa estar cadastrada para fornecer ao órgão público, e emitir os seguintes documentos/certidões, para que
possa ser realizado o pagamento após a entrega e emissão de nota fiscal:
• Contrato Social;

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

• Comprovante de inscrição e situação cadastral do
CNPJ;

• Certidão negativa de débitos Estadual;

• Certidão Negativa do INSS;
• Certificado de Regularidade do FGTS;
• Certidão Conjunta de Tributos Federais e Divida
Ativa da União;

• Certidão negativa de débitos Municipal do domicílio
sede da contratada.
• Balanço Patrimonial com Demonstração do
Resultado no Exercício (DRE) ou Certidão de
Falência;

