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Central de Licitagoes do Municipio de Sobraf

Comissao Permanente de Licitagao
.Baf...PBEaAQ..El.ii3:B6t4tCO.I»i.a.a66;3Ma-S6CE.T.

Data de Abertura: 02/08/2019 as 09:00 horas

Registro de Prego para futuras e eventuais aquisigoes de Material de Consumo -Copos Descartaveis para atender as necessidades dos orgaos e entidades da

Prefeitura Municipal de Sobral no periodo de 12 meses, conforme as especificagoes e quantitativos previstos neste Termo de Referenda.

A proposta de pregos encontra-se em conformidade com as informagoes previstas no edital e seus anexos.

EMPRESA: WR LIMA

ENDEREQO: Rua Sao Mateus, N°4803, Cep: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceara
BAIRRO: Pavuna, CIDADE: Pacatuba - CE

CNPJ: 33.651.718/0001-15, DADOS BANCARIOS: Banco: Bradesco (Pacatuba) - Agenda.: 767-6 - C/Corrente.: 19254-6

TELEFONE: 85 - 9.8189-3778

Nesta oportunidade. temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pieno conhecimento do objeto desta licitagao; que nao possui mos nenhum fato impeditivo para

participagao deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condigoes previstas neste edital.

Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatario, que legalmente a representa, declara e garante que:

* examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condigoes nele estipulados e que, ao assinar a presente declaragao, renuncia ao direito de alegar

discrepancia de entendimento com relagao ao Edital:
•que cumpre plenamente as disposigoes normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei n° 9 854, de 27/10/1999 e na Constituigao Federal de 1988;

* que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigoes para cumprimento das obngagoes, objeto da presente licitagao:

* 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 inctdir sobre o ob|eto da licitagao.

Rua Sao Mateus, n° 480A, CEP: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceara
email: wrcomerdal2019@hotmail.com
FONE: (85) 9.8189-3778/9.9673-5999

CNPJ: 33.651.718ÿ®*ÿÿ
CGF: 0ÿ961 \
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declaro. sob as penalidades da lei. que nao existe nenhum fato superveniente impeditivo de sua habilitagao no presente processo licitatorio.
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declaro, sob as penalidades da lei. que nao existe nenhum fato superveniente impeditivo de sua habilitagao no presente processo licitatorio.

PROPOSTA DE PREQOS:
EspecificagaoLotes Valor p/Extengo Valor p/ExtengoQuant Unid Marca Unit-R$ Total-R$

COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO
NATURAL CAPACIDADE 50 ML. CAFE, NBR - 14865/02 Cl

vinte e uro mil. oilocentos e
guarenta e urn reals e noventa eum real e vinte e oito

SEUu IWMFTRU.'FACUIE 1b!) 0 ONIOADEST RT 1.2817064 PCT FC dois centavos21.841,92centavos

COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO. CAPACIDADE 200
ML, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE. PACOTE C/ 100 UNIDADES

dois reals e oitenta
centavos

urn mil. trezenton e quarenta e

quatro reais3 R$ 2,80480 PCT FC 1.344,00
vinte_eTresTrmrcento'e oitenta e

cinco reais e noventa e dois

centavosR$ 23.185,92Valor Total da Proposta »»»»»»»»»R$

Por intermedio da presente proposta de prepos, declaramos inteira submissao as clausulas e condigoes existentes no Edital. como tambem aos ditames das Leis e
Decretos que regem este processo licitatorio.

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

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias;

Condigoes: de pagamento Conforme edital;

Forma Pagamento.. Conforme edital;

Prego: Cif;

Banco: Bradesco (Pacatuba) - Agenda.; 767-6 - C/Corrente.: 19254-6;
Corid. Faturamento.: Conforme edital;

Objeto contratual tera garantia de: 12 (doze) meses;

O prazo do entregal/execugao do objeto licitado e em conformidade com o contrato.

Rua Sao Mateus, n° 480A, CEP 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceara
email, wrcomercial2019@hotmail.corn
FONE: (85) 9.8189-3778/9.9673-5999

CNPJ: 33.651.718/0001-05
CGF: 06.961.648-5
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todos os componentes de despesas do qualquer natureza. oustos diretos e indiretos relacionados com salarios. encargos trabalhistas, previdenciarios e sociais. e todos
os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes do exigencia legal ou das condigoes de gestao do conlrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos pregos
ofertados;
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todos os componentes de despesas do qualquer natureza. oustos diretos e indiretos relacionados com salarios. encargos trabalhistas, previdenciarios e sociais, e todos
os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes do exigencia iegal ou das condigoes de gestao do conirato a ser assinado, encontram-se inclusos nos pregos
ofertados;
Atraves do presente declaramos inteira submissao aos ditames Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteragoes e, as
clausulas e condigoes previstas neste Pregao.

Declaramos. ainda que nos pregos apresentados, bem como nos lances verbals, estao incluidos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros.

Assumimos 0 compromisso de hem e fielmente PYAOnmrn nhjptn Hpcta liritarar. raQn

Pacatuba/Ce, 02 de Agosto de 2019.

WR LIMA .
&

WELLINGTON RODRIGUES LIMA
RG 98010230433 SSP -CE

CPF: 635.978.453-04

PROPRIETARY
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