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Dâdos dâ Empresâ:
Râzão Sociâl: I C LINHÀRES DOS S^NTOS

CNPJ: 37.741.3 761000 I -67
I.E:06.342598-0
I crição NÍunicipâl: 97343
Endercço: RUA DOM BOSCO, 2218, PERtslROS, IPU-CE, CIP:62250-000
Cêlulâr: (88) 99603 2990
E-màil: prodscrv.poli(Ogmâil com
Dados Bancários:
Nomc: I C LINHARES DoS SANTOS
Bancoi NU PACAMIINTOS S A - 260
Àgência: 0001
Contâr 6380478,4-5
Chnvc PIX (c-mail): prodscrv.poli@grnail.com

Reprcsentante lcgal da emPresa:
Nomc: lsabel Cristinâ Linhares dos Saütos
Nacionnlidadc: brâsilcirâ
Estado CiYili solteira
órgãoExPedidor: SSPDS/CE
RG:2008933107-3
CPFr 0?8.347.313-35
62 250-000
Endcreço: Rua Francisco Vitorino Santos, 146, Pereiros, Ipu-CE, CEP:
Cargo: Sócia A.dministmdora
Celular: (E8) 99603 2990
E-mâil: pÍodscrv Poli@gnail.com
para fllturas e cventuais aQuisiÇão de
SelcÇão de melhor proposta visando o Registro <lc Preços
CE do
seoÍetarias do Município de
água, vasilharnes e gás liqueÍêito, paia atendel as diversas
^racati
Municipio de Aracali
1.

OBJE'IO:

Recarsa de Ásua ad c onâda de sa s sarraÍôês de

20 itros'

Recipicnte p/ á8ua (gaírafão) corn capacidade de 70 ltros'

VAIORÍOTAI, DO I.OÍE

Ii OI'I'O CENTAVOS
CENTO E I]}T MIL, NOVECDNTOS E DEZ REAIS E NOVtrNTA
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noveccntos c dez reais c novcnla e oito
O valor global da prcscnte propostâ dc precos ó de RS 101910,98 (cenlo c um mil'

nocda corrcnte nacionâl'
2. os preços unitários c totais foraúl cxpressos com duas casas decimais, em
alga,ismos c com o totalpor extenso, prevalecendo este ultimo' cm câso de discoldârcia'
cxpressos

"lr

a pedeita cxecução do objeto da
3, Nos preços cstão incluidos todos os custos que se frzerem in<lispensáveis

licitação.
remoncração dos empregados e
4. Estâo computados nos preços todos os tributos incidcntes sobre o objeto'
por conta' risco e
todos os trib;tos empregatícios, coÍendo tais opcrações única c exclusivamente
re.pon5abrlrdad( dc llcililnlc \ enccdora.
5. Prazo de validâde da propostâ é

dc 90 (noventa)

dias, contados da abertum da sessão pública'
da ORDEM DE

-

6. Declaramos quc o pmzo de fonlccimento será de 07 (sete) dias íúeis a contar dâ cxpedição
consignado na oRDEM
àOn,1pn-olaur'O*lzrt çÂo oe ronNlcIMENTo pela administração, no local
/AUToRIZAÇÂo.
quc rege a presente licitação
?. À proponente declara conhccer os ternos do instrumento convocatódo
8. Declaramos quc os bens serão entregues na cidade dc Aracati

dc Pequcno Porte ou Microemplccndedor
9. A emprcsa se cnquadÉ no conccito dc Microcmprcsa, Empresa
impedimentos previstos no §4
Individual. nos termos cla Lci Complenentar 123/06, não possuin<]o nenhum dos

do atigo 3o

cla

Lei Complemcntâl

n'

12:l/06'

constituirá um cornpronisso dc
Até quc a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS seja assina'lo, cstê proposta
nossa pa e, obseFada as condições do Edital
Ficamos a disposição pâra qualquer esclarecimcllto,
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IPu-CE, 28 de maiode2o2l
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lsabel Cistina Linhares dos Santos
Sócia Adminstradora
CPF: 078.347.313-35
RG: 2008933107 3 SSPDS/CE
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PR.EGÃO ELETRÔNICO N.A OO.O11/2021
NICIPAL DE ARACATI - CE

- SRP - PREFEITURÁ MU-

Senhora Pregoeira,

o
o
o

I

Tendo examinado o Ediiâl do Pregão Eletrônico no 00.011/2021- SF.P, apresentâmos
â prcsente propostâ parâ â Seleção de melhol propostâ visando o Registro de Preços
pâra futurâs e eventuâis àquisição de água, vasilhames e gâs liquefeito, pâxâ âiender âs
àiversas secretarias cio Município rle Aracati - CE do MunÍcipio de Aracati, pelo valor
totâl de R$ 101.910,98 (CENTO E UM MIL, NOVECENTOS E DEZ R-EAIS
E NOVENTÀ E OITO CENTÁ.VOS), conforme planilha de preços, arexas
Outrossim, declaramos que:

.

nos preços oferecidos estão inclusâs todãs as despesas de fornecimento dos bens,
impostos, encargos, tâxas, royalties e frete;

.
.

os bens serão entregues nâ cidade de Arâcati.

A garantia dos bens é de 03 (três)

mesesl contados a

partir da data de entrega dos

bens.
Caso a nossa propostâ seja aceita, comprometemcnos:

.

a efetuâr a completa entregâ de todos os bens §olicitâdos no prMo máximo de
o7(sete) dias úteis, contâdo â pârtir dâ dâtâ de recebimeDto da ordem de compra

Concordamos em manter a validâde desta proposta por um período de 90 (noventa) dias,
contado a pârtir destâ dàta.

Até que a ATA DE REGISTR.O DE PREÇOS sejâ âssinâdo, esta propostâ constituirá
um compromisso de nossa pâxte, observada as condições do Edital
Ipu-CE, 28 de maio de

Isabel Crisiina Linhares dos Santos
Sócia Administradora
CPF: 078.347.313-35
RG: 2008933107-3 SSPDS/CE
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