PROPOSTA AJUSTADA
Nova Russas, 18 de MAIO de 2021
Á Prefeitura Municipal de Nova Russas/CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOVA RUSSAS ICE
Prezados Senhores,

-ut

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO N° GM-PEO08/2021, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISIÇOES DE AGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.IO
DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Nessa oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta
licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos
a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
LOTE 1

DESCRIÇÃO

UND

MARCA

QUANT

AGUA MINERAL 20LT- Sem gás natural, evasada
com 20 litros. A água deverá apresentar-se límpida,
sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com
validade para consumo de, no minimo 60 dias da data
de entrega. Acondicionado em garrafao retornavel
com capacidade de 20 litros, fabricado com
substancias, lacrada e com tampa e lacre plastico
descartáveis, com rótulo intacto, sem vazamentos,
machas, odores, furos, fissuras ou amassos; deverá
TEM 1 esta em conformidade com as normas vigentes da
UND
092
SEIVA
ABNT e conter no fundo a data de entrega. Rótulo
com carimbo de aprovação ou número do processo
do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte e da
empresa envasadora, seu CNPJ, município, estado,,
composição química, caracteristica física-químicas;
nome do laboratório, numero e data de análise da
agua, volume, data de engarrafamento e validade
com impressão indelevel/inapagavel. A agua devera
estar de acordo com as normas vigentes da Anvisa.
Vasilhame/Galão Novo Vazio Para Envasamento De
TEM 2
UND
456
IQB
Agua Mineral De 20 Litros
Valor Global: R$101.758,00(cento e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais)

LOTE 2

ESPECIFICAÇÃO

UNO

ITEM 1

AGUA MINERAL 20LT- Sem gás natural, evasada
com 20 litros. A água deverá apresentar-se límpida,
sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com
validade para consumo de, no minimo 60 dias da data
de entrega. Acondicionado em garrafao retornavel
com capacidade de 20 litros, fabricado com
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VR TOTAL

R$ 5,50

R$ 94.006,00

R$ 17,00

R$

7.752,00

MARCA

VR UNIT

VR TOTAL

SEIVA

R$ 5,25

R$ 22.433,25
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1 ITEM 2
'

N

substancias, lacrada e com tampa e lacre plastico
descartáveis, com rótulo intacto, sem vazarrentos,
rrachas. odores, furos, fi ssuras ou arrassos; deverá
esta em confamidade com as normas vigentes da
ABNT e conter no funco a data de entrega. Rátu;o
com carimbo de aprovação ou número do processo
dc DNPM contendo, no mirim, nome da fonte e da
empresa erivasadora. seu CNP, muncpio estado
composição quírrca, caracteristíca sica-quimicas.
nome do laboraildirio, numero e data de analise da
agua, votume, data de erigarmafamento e validade
com impressão ndelevelínapagave A agua devera
estar de acordo com as normas viertes da Arwisa.
asdhneiGoovo Vazio Para Envasamento DeUND

114

qua Mineral De 20 Litros

lOS

R$ 16,10

1.83540
v~í--

VÀLOR TOTAL: R$24.26865 (vinte e quatro mil e duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
VALOR GLOBAL DOS LOTES: R$126.02665 (cento e vinte e seis mil, vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos)
PROPONENTE: F RUBENS DE M SATURNINO ME
CNPJ: 17.980.11910001-70
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO RUBENS DE, MESQUITA SARNINO1CPF n0 020.070.153-31
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias contados do recebimento da Ordem de Compra.
Declaramos de que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre a execução do
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ànus atinentes à execução do objeto desta
licitação;
Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de
Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
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F RUBENS DE M SATURNINO ME
RG: 2004021034978
CPF: 020.070.153-31
REPRESENTANTE LEGAL
(PROPRIETÁRIO)

