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PROPOSTA DE PREÇO
À PREFEITURA
MUNICIPAL OE
ARACATI/CE,PROCESSO
N.sr 00.015/2021- SRP.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRôNICO PARA REGISTRO DE PREçOS.
DATA DE ABERTURA: 06/10/2021,
HORÁRIO DE AEERTURA: OghOOM,

OBJI]TO
SeleÇão de melhor proposla visando o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisiçôes de vasilhamcs c gás
liquefeito, para atender as diversas secretarias do Municipio de Aracati CE.
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Dcscrição do Itenl

Item

3ás liquefeiio de petróleo (gás de cozinha).
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EANCO DO BRASIL

AGENC/A:2937,8
CONTA CORRENTET 37019,3

ObservâÇóes:

.
.

O licitante declarà que tem o pleno conhecimento, aceitação ê cumprirá
todas as obÍigações contidas noanexo t-Termo de Referência deste editaJ.
lndependente de declâração expressa ficâ subentendida que no valor
proposto estão incluídas todas asdespesas necessárias à execução dos

serviços, inclusive as relacionadas cornl
- encargos sociaisr trabalhistas, previdenciários e outrosj
- tributos, taxas ê tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer
infrações;
- seguro5 em geral, da infortLrnística e de responsabilidade
civilpara
quaisquer danos e prejuízos causadosà Contratânte e/ou â terceiros, gerados
direta ou indiretãmente pela execução dos serviços,

CascaveJ/Ce,06 de outubro de 2021.
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STEFÂNIA OE OLIVEIRA HOTANDA SIQUEIRA
RG: 97001020873
CPF: 839.041.153-91

Sócia Adminisirativa

Tot{Al.

