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Central de Licitaÿoes do Munici'pio de Sobral

Secretaria Municipal da Saude - (SMS)

Comissao de Licitacÿao
Processo N°. P101136/2019
Pregao Eletronico N° 200/2019
Data de Abertura: 03/01/2020 as 08:00 horas

A proposta comercia! encontra-se em conformidade com as informaqoes previstas no edital e seus anexos.

Registro de Preqo para futuras e eventuais aquisi<;6es de MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, destinado as

unidades da Secretaria Municipal da Saude de Sobral/CE.

EMPRESA: ADS QUEIROZ
ENDERECÿO: RUA JOAO RECINO, 246, PARQUE MANIBURA, CEP: 60.821-780, FORTALEZA - CEARA

REPRESENTANTE LEGAL: ALLESON DA SILVA QUEIROZ, Brasileiro, inscrito no CPF de N°. 002.956.103-52 e RG N°. 2001010396810
SSP - CE, residente a Rua 8, Residencial Nova Assumpio, Barroso, cep. 60.863-135, Fortaleza - Ceara.

CNPJ: 34.590.793/0001-68, Cgf: 06.227.849-5, email: licitacao.trindade@gmail.com

DADOS BANCARIOS: Banco: Bradesco: Agenda.: 2572- C/Corrente.: 64915-5

•que cumpre plenamente as disposiqoes normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei n° 9.854, de 27/10/1999 e na

Constituiqao Federal de 1988;

•que tomou conhecimento de todas as informaÿoes e das condiqoes para cumprimento das obrigaÿoes, objeto da presente

•que sua proposta engloba todas as despesas referentes ao fornecimento, bem como todos os tributos, encargos sociais e

trabalhistas, garantia, frete e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitaqao.

Declaro, sob as penalidades da lei, que nao existe nenhum fato superveniente impeditivo de sua habilitaqao no presente processo

licitatorio.

Especificaÿao dos Servi<;os/Material Valor TotalValor Unit.Lotes Unid Quant Marca
SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR,

CAPACIDADE DE 50 LT, RESISTENTE, FABRICADO

EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM,

INFECTANTE. Descriqao complementar: medindo 63
x 80 cm , contendo em seu corpo especificaÿoes
tecnicas e demais instruqoes para uma boa

utiliza<;ao do produto, entregue embalado em

pacote com 100 unidades._ 16.000,0018 PACOTE RAVA R$ 16,001000

Valor Total do Lote>»»>»»>>>»»>R$ R$ 16.000,00

DEZESSEIS MIL REAIS.

Informamos inteira submissao as clausulas e condi<;6es existentes no Edital e seus anexos como tambem aos ditarnes das Leis e

Decretos que regem este procedimento licitatorio.

Declaramos, responderemos por todos os prejufzos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos
produtos, caso venha a ser contratado.

Por esta proposta, declaramos inteira submissao aos preceitos legais em vigor, especialmento aos da Lei 8.666/93 Propomos
executarmos o objeto desta licitaqao, obedecendo as estipula0es do correspondente Edital e as suas especificaqoes, e
assevorando que:

RUA JOAO REGINO, 246, PARQUE MANIBURA, CEP.: 60.821-780, FORTALEZA - CEARA
TELEFONE: 85-2180-6233, 9.8789-1672, EMAIL: licitacao.trindade@gmail.com

CNPJ: 34.590.793/0001-68 - CGF: 06.227.849-5 rmu
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Prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissao.

Forma Pagamento.: Conforme edital;

Pre<;o: Cif;

Prazo de entrega: Conforme edital;

Cond. Faturamento.: Conforme edital;

Dados Banc6rios: Banco: Bradesco: Agenda.: 2572- C/Corrente.: 64915-5
Prazo de entrega: Conforme edital;
Cond. Faturamento.: Conforme edital;

O-

Todos os componentes de despesas do qualquer natureza, oustos diretos e indiretos relacionados com salaries, encargos

trabalhistas, previdenciarios e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes do exigencia legal ou das

condiqoes de gestao do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preqos ofertados;

Atraves do presente declaramos inteira submissao aos ditames Lei n°10.520, de 17 de juiho de 2002, subsidiada pela Lei n° 8.666/93
e suas posteriores alteraqoes e, as clausulas e condiqoes previstas neste Pregao.

Declaramos, ainda que nos preqos apresentados, bem como nos lances verbais, estao inclufdos todos os custos e despesas de

impostos, taxas, entre outros.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar 0 objeto desta licitaqao, caso sejamos vencedores da presente licitacjao.

Fortaleza/Ce, 20 de Janeiro de 2020.
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RECONHECO por semelhan$a a firma de:

ALLESON DA SILVA QUEIROZ X'~X
Fonaieza, 27 de Janeiro d* mjF
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