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}ROPOSTA Df, PREÇO . REAJUSTADÀ
À PREFEITURA
N.4UNICIPAL DE

ARACATI/CE,PROCESSO

N.sr 00.015/202:.- sRP.
IVODALIDADEI PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISÍRO DE PREçO5.
DATA DE ABERTURAT 06/10/2021.
HORÁRIO DE AEERTURAi OghOOM,

OBJETO
Seleçào dc melhor proposta visando o Rcgislro de Preços para futuHs c cvcntuais aquisiçôcs dc vasilhamcs c gás
üefcho, pâra âtcndcr as divcrsas sccrelarias do Municipio de Aracati CIl.

ITENS AtrTPLA DISPUTA

Desc ção do Ítem

Iicm

Unidâde

r.b

lqri<lê'ro de p(.Íol(o ,g:, dc .o.r rn. Jnidlde
liqJe;r,o de rc,ro co CÍ P. r:p
'çio b.l,
ILP propano
bul.no. prcssão valopr 15, ponto

I

i.p.c:fi.

Ouantidâd€ MârcÂ V. Unitário
R$ I I1,50

114

Totâl
1S

)7.4s1,00

Gás

náximô ebulição 2. tcor máximo cnxofrc volátil0.36,
rorÍosividade Dáxima I, noanas tóoricas rnb 281,
rcordicion.do cm tanborcs dc l3kq.

Vnlor Glolrâlr (novenfa

e

R$

sete mil, quâtrocentos e cinquentâ e um reâis)

)7.451.00

ITf,NS COTA RESERVADA E EXCLUSTVO PARÀ ME E EPP

Descriçío do Itenl

Item

lás

liqueleito

NIarcâ V. Unitário

Unidâde

de pekóleo (sás d.

cozinh!)

iLP

propaDo

buluo,

RS l 11.50

zl8

lspecific!çào gás liqLreÍeito de petróleo GLP, lip(

Total
RS

24.307,00

:lás

pressão vâpor 15, pont(

úximo cbuliçào 2, tcor nráxinro enxofi'e voláiil0 36
:ôrôsnnlad. nrlixinrâ I h.rnrls ticnicrs mb 281
rcondiciotrâdo em tanrboLes de l3ka.

,á.

.,lJer(iro de pe|o eo

rris dc

.o7inh,) Unidade

Espccificação: gás liqueleito de fetróleo GLP, lip(
3LP DroDano Lrulano tamborcs de.15kt.
Vasilhamc dc gás liqucíci1o dc petróleo GLP, 13k9.

R$ 400,00

120

l4l

R$ 197,00

-CLP,45kg.

t$

)4

R$

t7.771.00

3ás
r'asilhsme de gás liquefeito de petólco

RS

18.000,00

f,ás

514.00

3ás

RS

].056,00

prcocr.otr( r liii"L*:lliii:llillX,
úDÀ,úÀqmm,,, i1Turtr6r rr!r

Vâlor Global: (cenio

e dois

Inil, cento

e

quarentâ

reâi,

102 1,10,00

PRAZOS
(DOZE)
MESf,S.
dade dâ Ata do Regislro dc Prcços: l2
dade da Propostr 90 (NOVENTA) DIAS.
pruzo dc

cntrúi

oS(cinco) diâs âpós o recebimento da ordem d{r compm

DADOS DO PROPONENTE
D! cAs cLP LTDA
coMERcrcL
lHNDoc^s

Râzão Sociâli

F\, vrrc Dc rMrruNSA. 22s ( \PoNc{
Cdíde: T^sc^vEL cE
CGF:
CNPJi 10.2t8.910/0001,19
Endcr!çol

Fonei

Pbl4404.5
IPROCESSOAD]!IINISl.RÀTIVO@PRINCESINHADOI-]TORAL

e-maiI,

85) 99r270259

aoM

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL

AGENCIA:2937 8
CONÍÂ CORRENTE: 37019-3

Obscrvaçõêsl
. O licitânte declara que tem o p eno conhecimento, aceitação e cLlmpr rá
todàs âs obrigações contidas noanexo -Terrno dc Referênc a deste editê1.
. lndependente de declaração êxpressa Íicâ subentendida que no valoí
proposto estão incl!Ídâs todas asdespesas necessárias à execução dos
serviços, incluslve as relacionadas com:
- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outrosi
- tr butos, taxas e tariÍas, emoluÍnentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer
infrações;
- seguros em geral, da infortunísticà e dc responsabilidade civil parâ
quaisquer danos e prejuízos causadosà Contratante e/ou a terceiros, Serados
direta ou indirctamente pela execução dos serviços.

Cascavel/Cê,06 de outubro de 2021.

STETÂNIA DE OLIVEIRA HOTANDA SIQUEIRA
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