
ará CONVITE N' 1/2015122304FM6. Pag.: 
verno Mmicipal de MJcant>o 

Emitida em : 28/12/2015 

Proponente : COPYNET SERVCOS DE ffiOVB)()RES L TDA-IVE 

Endereço : Av. José Candido de Carvalho, 538, Sala D 

Bairro : Centro 

CEP : 62365-000 

CNPJ / MF : 10.895.920/0001-79 

Cidade : Graça 

lnsc. Estadual : 

UF : CE 

A COMISSÃO DE COIVFRAS/LICfTAÇ'ÃO, em currprimento às disposições legais, torna público seu interesse em adquirir os 
serviços abaixo especificados e convida-o a colocar neste formulário os seus preços e condições para fornecimento dos mesrros. 
devolvendo-nos em envelope que conste o número desta licitaçao e o nome da Firma até o dia 05/01/2016, às 13:00 horas. 

Sua resposta. de acordo com os preceitos legais, integrará um processo de licitaçao, constituindo, portanto, uma proposta, 
cuja abertura será prevista para o dia 05/01 /2016, às 13:00 horas, ficando V. Sas. na obrigatoriedade de aceitar a OROa1 DE 
SERVIÇO que porventura lhes seja enviada corro resultado da presente licitaçao. 

A entidade se reserva o direfo de adquirir · apenas parte 
conveniência para seus serviços . 

\ 
Em 28 de Dezent>ro de 2015 

00001 FORNECIMENTO [l: LINK PARA INTERNET 12,00 MÊS 

Valor por extenso : 

Condições de pagamento : Valor das mercadorias : R$ 

Validade da proposta : Dias Impostos : R$ 

Prazo de entrega : Dias Descontos : R$ 

Valor do pedido : R$ 

Valor por extenso : ------------ ------------------

l 
Carirrbo e assinatura 

rpt19 

-



PROTOCOLO DE ENTREGA 

Recebemos a CONVITE Nº 1/2015122304FMA emitido em 28/12/2015 para oferecimento de 
preços, objeto dos itens constantes na mesma. 

Estamos cientes da obrigatoriedade da cotação dos preços no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

Proponente : COPfNET SERVKX>S DE FROVffiORES L TO\-M: 

Endereço : Av. José Candido de Carvalho, 538, Sala D 

Bairro · C.entro 

Cidade : Graça 

CNPJ/CFf' · 10.895.920/0001-79 nsc. Esl:: 

UF : CE -



Rubrica 

ará COl'NITEN"' 1/2015122304FM\ Pag.: 
verno Mmicipal de M.Jcarroo 

Emitida em : 28/12/2015 

Proponente : Ot-1...N= ffiOVBXJR CE ACESSO A INTffiNET L TI)«\ 

E'nde reço : RUA. CLOVIS XM:NES 526 ALTOS CENTRO 

Bairro : Cidade : Var)Ota 

CB' : 63300-000 

CNPJ / MF : 08.942.571/0001-57 lnsc. estadual : 

UF : CE 

A COMISSÃO CE COll/f'RAS/LcrTAÇÃO, em currprirrento às disposições legais, torna público seu interesse em adquirir os 
serviços abaixo especificados e convida-o a colocar neste formulário os seus preços e condições para fornecimento dos rresmos, 
devolvendo-nos em envelope que conste o núrrero desta licitação e o norre da Rme até o dia 05/01/2016, às 13:00 horas. 

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo de licitação, constituindo, portanto, uma proposta, 
cuja abertura será prevista para o dia 05/01/2016, às 13:00 horas, ficando V. Sas. na obrigatoriedade de aceitar a ORDEM CE 
SERVIÇO que porventura lhes seja enviada como resultado da presente licitação. 

A entidade se reserva o direito de adquirir apenas parte g.o- n:ier~rirrinado. ou rejeitar todos desde. que haja 
conveniência para seus serviços. / 

8n 28 de Dezermro de 2015 .... 

00001 FORNECIMENTO~ LINK PARA INTERNET 12,00 MÊS 

Valor por extenso : 

Condições de pagamento : Valor das mercadorias : R$ 

Validade da proposta : Dias Impostos : R$ 

Prazo de entrega : Dias Descontos: R$ 

Valor do pedido : R$ 

Valor por extenso : --- - ------ --- ---- - - ------ - - ---

Da ta : ~ t 12 I / k li} UL\(;., ~ '~IA,- ;~ 
Carirbo e assinatura 

rpl19 



PROTOCOLO DE ENTREGA 

Recebemos a CONVITE Nº 1/2015122304FMA emitido em 28/12/2015 para oferecimento de 
preços, objeto dos itens constantes na mesma. 

Estamos cientes da obrigatoriedade da cotação dos preços no prazo de OS(cinco) dias úteis. 

Proponente : ONLINE FROVEOOR Cl: ACESSO A INTERNET L TD\ 

Endereço : RUA CLOVIS XM:NES 526 ALTOS CENTRO 

Bairro : 

Cidade : Varjota 

CNP..VCFf : 08.942.571/0001-57 lnsc. Est.:: 

UF : CE 



ará COM/ITE N' 1/2015122304FMA. Pag.: 
vemo Mmicipal de Micarrbo 

Emitida em : 28/12/2015 

Proponente : PEDRO ARAÚlO OOS SANTOS - l\tE 

Endereço : RUõ. FRANCISCO ALCÂNTARA DEAZEVBX), 30 

Bairro : SÃO VICEN11: Cidade : Graça UF : CE 

CEP : 62365-000 

CNPJ / MF : 13 167.894/0001-50 lnsc. l:stadual : 06.423.138-0 

A COMISSÃO DE COWPRAS/LICITAÇÁO, em currprirento às disposições legais, torna público seu interesse em adquirir os 
serviços abaixo especificados e convida-o a colocar neste forrruláno os seus preços e condições para fornecirrento dos rresmos , 
devolvendo-nos em envelope que conste o núrrero desta ldação e o norre da Firma até o dia 05/01/2016, às 13:00 horas. 

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo de licitação, constituindo, portanto, uma proposta, 
cuia abertura será prevista para o dia 05/01/2016, às 13:00 horas, ficando V. Sas. na obrigatoriedade de aceitar a ORDEM DE 
SERVIÇO que porventura lhes seja enviada como resultado da presente licitação. 

A entidade se reserva o diretto de adquirir apenas parte 
conveniência para seus serviços. 

Em 28 de Dezerrbro de 2015 

00001 FORNECIMENTO OE LINK PARA INTERNET 12,00 MÉS 

Valor por extenso : 

Condições de pagamento : Valor das mercadorias: R$ 

Validade da proposta : Dias Impostos : R$ 

Prazo de entrega : Dias Descontos : R$ 

Valor do pedido : R$ 

Valor por extenso : ------ -----------------------

Data : ...,Q, 121 ?u/b 

IJIIIV 



PROTOCOLO DE ENTREGA 

Recebemos a CONVITE Nº 1/2015122304FMA emitido em 28/12/2015 para oferecimento de 
preços, objeto dos itens constantes na mesma. 

Estamos cientes da obrigatoriedade da cotação dos preços no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

Proponente : PEDRO ARAÚlO DOS SANTOS - WE 

Endereço : RUA. FRANCISCO ALCÃ.NTARA DEAZEVBX), 30 

Bairro : SÃO VICENTE 

Cidade : Graça UF : CE 

CNPJ/CA= : 13.167 .894/0001-50 lnsc. Est.: : 06.423.138-0 



ará COl'NílHI' 1/2015122304Ff.M Pdg.: 

overno M.micipal de 11/ucarrbo 
Emitida em : 28/12/2015 

Proponente : MJGua LIW\ DEALM:ll)I\-M: 

Endereço : Rua Francisco Azevedo, 179 

Baírro : Centro 

CSl : 62170-000 

CNPJ / MF : 14.848.401/0001-00 

Cídade : 11/ucarrbo UF : CE 

lnsc. Estadual : 06.597.410-7 

A COMISSÃO DE CO~S/LCfTAÇÃO, em cumprirrento às disposições legais, torna público seu interesse em adquirir os 
serviços abaixo especificados e convida-o a colocar neste formulário os seus preços e condições para fornecirrento dos rresmos, 
devolvendo-nos em envelope que conste o núrrero desta licitação e o norre da Firma até o dia 05/0112016, às 13:00 horas. 

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo de licitação, constituindo, portanto, uma proposta, 
cuja abertura será prevista para o dia 05/01/2016, às 13:00 horas, ficando V. Sas. na obrigatoriedade de aceitar a ORDEM DE 
SERVIÇO que porventura lhes seja enviada como resultado da presente licitação. 

A entidade se reserva o direito de adquirir apenas parte 
conveniência para seus serviços. 

Em 28 de Dezerrbro de 2015 

00001 FORNECIMENTO DE LINK PARA INTERNET 12,00 MÊS 

Valor por extenso : 

Condições de pagamento : Valor das mercadorias : R$ 

Validade da proposta : Dias Impostos: R$ 

Prazo de entrega : Dias Descontos : R$ 

Valor do pedido : R$ 

Valor por extenso : --------- --------- -------------

Data : ~ //? / / 4 

rpll9 



PROTOCOLO DE ENTREGA 

Recebemos a CONVITE Nº 1/2015122304FMA emitido em 28/12/2015 para oferecimento de 
preços, objeto dos itens constantes na mesma. 

Estamos cientes da obrigatoriedade da cotação dos preços no prazo de OS(cinco) dias úteis. 

A-oponente : MK3ua LJMA. DEALM:Jl)t\-rvE 

Endereço : Rua Francisco Azevedo, 179 

Bairro : Centro 

Cidade : 11/ucarrt>o 

CWJ/CA= : 14.848.401/0001-00 

Em.~, 12, ~ 

lF : CE 

lnsc. Esl:: 06.597.410-7 


