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Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

Comissão Permanente de Licitação 

PREGAO ELET. - RG DE PRECOS Nr. 1103.01/2021 
Abertura 14/04/2021 Às 10:00 HS 

Número Edital (Sistema): 3517 

PROPOSTA COMERCIAL 

Nome da Licitante: DL Distribuidora de Medicamentos Eireli CNPJ/CPF: 31.556.53610001-11 
Endereço: SPLM Conjunto 09 Lote 04, Placa das Mercedes Insc. Estadual: 0787989700100 
CEP: 71.732-090 - Brasília - DF Fone: (61) 3399-1863 
Dados Bancários: 

BANCO DO BRASIL AGENCIA 5116-0; CONTA CORRENTE 622-X 

BANCO BRADESCO Agência: 00896; Conta Corrente: 0008481-6 
Representante Legal: 
Leonardo Sousa Rezende - RG: 2165204 DGPC-GO / CPF: 589.839.291-20 
RUA TN-07 N 9  35 QD 08 RESIDENCIAL TEMPO NOVO - GOIANIA - GOlAS - BRASILEIRO - CASADO 

Item Especificação Und Quant. Preço Unit. Preço Total 
1 Teste 	rápido 	antígeno 	de 	ensaio 	imunocromático 	para 	detecção 	qualitativa 	do Unid 2.000 13,97 27.940,00 

diretamente de amostras respiratórias (Swab de Nasofaringe), com dispositivo de teste 

vedado em papel alumínio com dessecante, tudo de diluição do ensaio, tampa filtrante, 
haste de algodão esterilizado para coleta da amostra nasofaringe. 
Embalagem: CX C/20UND 

Nome Comercial: FAMILIA TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19 
Marca: NUTRIEX 

Nr. Registro MS: 8.0451.9602.37 

Fabricante: HANGZHOU SING 

Procedência: CHINA 

Preço Unitário por Extenso: treze reais e noventa e sete centavos 
Preço Total por Extenso: vinte e sete mil e novecentos e quarenta reais 

Valor Geral da Proposta: R$ 27.940,00(vinte e sete mil e novecentos e quarenta reais). 

DECLARAÇÕES 

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COM REFERÊNCIA A ESTA LICITAÇÃO QUE: 

1. O prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) DIAS à partir da data de abertura dos trabalhos licitatórios e/ou conforme rege o 
edital referente a esta proposta; 

2. O prazo de entrega do material é de 05(cinco) DIAS após o recebimento da nota de empenho, a ser efetuado no almoxarifado central 
deste órgão ou conforme rege o edital referente a esta proposta; 

3. As condições de pagamento são de 30(trinta) DIAS após a emissão da nota de empenho e será entregue no almoxarifado central deste 
órgão ou conforme rege o edital referente a esta proposta, ou ainda em carteira conforme procedimento ou especificação deste órgão 
bem como a Lei n 8.666, de 21 de Junho de 1.993; 

4. A validade dos produtos a serem entregues é de CONFORME EDITAL exceto em caso de mal uso comprovado, ou por estarem estocados 
em lugares comprovadamente inapropriados. Ou ainda conforme rege o edital e/ou como determina o código de defesa do consumidor; 

S. A garantia dos produtos cotados é de CONFORME EDITAL contra defeitos de fabricação ou de embalagens, a contar da entrega dos 
mesmos, exceto em caso de mau uso comprovado, ou por estarem estocados em lugares comprovadamente inapropriados, ou ainda 
conforme rege o edital e/ou como determina o código de defesa do consumidor; 

6. Nos preços estão inclusos embalagens, taxas, impostos, fretes, etc instituídos em lei para entrega das mercadorias no almoxarifado 
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deste órgão, ou em local por ela indicado, onde os preços serão fixos e irreajustáveis enquanto prevalecer a proposta e/ou conforme 

edital referente a esta proposta, e/ou conforme Lei n. 2  8.666, de 21 de Junho de 1.993; 

7. Estamos de acordo e aceitamos todas as normas contidas no edital e seus anexos referentes a esta licitação, cujas especificações dos 

produtos independem de transcrição para que integrem nossa proposta, conforme o edital e/ou determinações deste órgão; 

8. Não existe nenhum fato impeditivo que não nos permita participar desta licitação, bem como a comercialização das mercadorias, objeto 

da presente licitação; 

9. Declaramos que nos sujeitamos e aceitamos todas a exigências, normas e prazos estabelecidos neste edital; 

10. Banco: BANCO DO BRASIL; Agência: 5116-0; Conta Corrente: 622-X; 

BRASILIA, 14 de Abril de 2021 

. 

LEONARDO SOUISAREZENDE 
Adrnnstraor 

RG: 2165204 DGPCGO 
CPF: 589.839291-20 
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