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\

HO: PREÇOEIRO CDH PREEEHVRH MVWICEPM DESOBRHL-CE.

Ref: (Proposta de (Preços REHDEQpHDH- Pregão (Presenciain° 038/2017- Processo n° 0481417

(Data de abertura: 07 de junho de 2017 - 14h.

J4 proposta comerciaiencontra-se em conformidade com as informações previstas no Editaie seus anexos.

1. Identificação do Licitante:

Razão Sociai: IEJWPTEHZEEEDO POmE - WE.

CTiPJ: 02.069.397/0001-01 - Inscrição Estadual: 06.853.667-4

Endereço compieto: Rua Cd Diogo Çomes, n°1.074, Centro, Sohrai-CE., CEP.: 62.010-150

Eeiefone/fax (88)3611-0655 - Ceiuiar. 99221-0906, e-maii: ivanponte@ig.com.br

Representante Legai Ivan de Jlzevedo Ponte, Brasileiro, casado, comerciante, RQ: 413.169-82 -SSP-CE.,

CPE: 206.972.442-53. Ender. Residencial Rua Çerardo Rangei, n°400, (Bairro Derby Ciube, CEP: 62.041-380,

Sobrai-QE.

Banco, agência en°da conta corrente:

Banco do (Brasii Hg. 4.272-2, C/C: 18.041-6_Titular. Ivan deflzevedo Ponte - (ME.
_

2. Condições Gerais da Proposta:

H presente proposta é válida por 70 (Setenta)dias, contados da data de sua emissão.

O objeto contratual, quando foro caso, terá a garantia prevista em cada item_
Sobrai-CE., 07 de junho de 2017

Ivan deHzevedo Ponte

Sócio-Proprietário
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fua <Diogo Çomes, n°1.074, Centro, So6raC-CE.
Eone/faxi- (88) 3611-0655 - Email: ivanponte@ig.com.6r

CHP3- 02.069.397/0001-01 CÇF- 06.853.667-4

%
#/

| Marca /Modelo | Vnd| Qtd | Vr. Vnt. | Vr. Total ||Item ESPECIFICAÇÃO

LOr<E I
VndAlavanca deferro loçl,5mm JS -Sextavada 1.870,5062,3501 30

CAPO/MACKAPO: cabo em madeira de alta qualidade,
com 1,00m de comprimento e com sistema de fmcha plástica Vnd 106,50Ppmani 10,6502 10

CAPO CP/ EXXAPA-’ ca6o tomeado com 1,5m de

comprimento e 3,5cm de diâmetro de madeira de 6oa

durabilidade

Vnd<Rs>mani 9,80 2.940,0003 300

CAPO PAIIA PICAET.BE CKIPAECA: cabo de madeira

maciça com 90cm de comprimento e com sistema de bucfia

plástica_ Vnd 980,00Epmani 9,8010004

CHIPAXCA: produzida em aço de alta qualidade, com

pintura eletrostática a pó, 4 libras com olho de 70%45mm e

cabo de 90 cm c/madeira maciça ejvçação em bucha plástica,
VndTramontina 33,85 2.031,0005 60

CISCA<DO<li(iyE TVmP C/CAPO: ciscador metálico curvo

pesado com 3,75mm, 14 dentes, olho de 29mm, com cabo de

madeira resistente

VndTramontina 3.380,00200 16,9006

EEXAPÃ: produzida em aço de alta quaãdade, com largura

de 30cm, com pintura eletrostática a pó, com cabo de madeira

com sistema de bucha plástica de l,50m de comprimento

dramontina - Olho

grosso
Vnd 6.225,0020,7530007

TOICE POÇA&EIEA COM CAPO: com olho de 32mm de

diâmetro, pintura em verniz transparente, dimensões extras:
280,0mm x90,0mm cç32,0mm xçl50,00mm. e cabo de madeira

maciça de 120cm_
Vnd 5.292,00dramontina 180 29,4008

MACflAdtO: produzida aço forjado, peso: 2,0hg (+5%),

características adicionais: parte metdãca em pintura

eletrostática -na cor preta_ JS- Cabeça redonda Vnd 268,0026,801009

(VÁ d/E (BICO: produzida em aço carbono especial de alta

qualidade, pintura eletrostática a pó na cor preta, diâmetro

de olho 38mm, cabo de madeira resistente com 120cm,
Vnddhor 5.880,0019,6030010

madeira maciça, com acabamento lixado
PÁ QpAP>EA(DA (N° 05: produzida em aço carbono especial
de alta qualidade, pintura eletrostática a pó cor preta,

diâmetro de olho 38mm, cabo de madeira resistente
Thor Vnd 3.332,0019,6017011

PICAETBE: Produzida em aço de alta qualidade, com um

lado horizontale outro vertical, com pintura eletrostática a Vnd 1.695,00Tramontina -Alvião 33,905012

pó

Total- Trinta e quatro milreais 34.000,00

Prazo de validade: 70 (Setenta) dias

Sobral-C'E., 07de junho de 2017.

/

(fÿIvèh deAzevedo Ponte

Sócio-Proprietário


