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A 	 PROPOSTA DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de Mucambo-CE 

Comissão de Licitação/PREGOEIRO 

1. Identificação da Licitante: 

Razão Social: CHARLES PARENTE AGUIAR - ME 

Inscrição CNPJ: 	177334040001-97 

Inscrição Estadual: 06.516782-1 

Endereço Completo: RUA PEDRO ARAGÂO XIMENES 1486, MUCAMBO-CE 

N9 Telefone, e-mail: 88 99221-9482 ULTRAGAZMUCAMBO@BOL.COM.BR  

Banco, N9  Agência, N9 Conta Corrente: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3920-9 C CORRENTE 12064-2 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  2611.01/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, VASILHAME, GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 

MUCAMBO. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA VALOR UNT VL TOTAL VI UNT POR EXTENSO 
VI TOTAL POR 

EXTENSO 

AGUA MINERAL - Água mineral adicionada de sais, R$ 	6,59 R$ 	118.883,60 

sem gás, consumo humano, acondicionada em 
garrafão 	retomável 	em 	polietileno, 	com 	nítida 

visibilidade, sem manchas, sem odor, sem furos ou 

fissuras, sem amasso, com 	1 	data do envase, cento e dezoito mil, 
validade, características físico-químicas, nome da ESTRELA seis reais e cinquenta e oitocentos e oitenta 
fonte, nome da empresa, engarrafado, CNPF, n° do (iND 18040 

DAGUA nove centavos e três reais e 
Registro do ministéo da saúde, com prazo de sessenta centavos 
validade de no mínimo 60 dias, fornecimento em 
comodato, contendo ainda prazo de validade do 
vasilhame (conforme portada 287108 do DNPM). 



. 
	

fl 

GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS - R$ 	26.25 R$ 	882000 

Fabricado 	em 	polietileno 	tereflato, 	PET 	de 	alta UND 336 
ESTRELA vinte e seis reais e oito mil, oitocentos e 

2 
qualidade, 	retomáveis, 	azul 	claro, 	super 
transparente. (SOMETE VASILHAMES.  

PLASTIC vinte e cinco centavos vinte reais 

RECRAGA 	DE GLP (GÁS 	LIQUEFEITO 	DE R$ 	115.57 R$ 	238.536,48 
duzentos e trinta e  

PETROLEO) 13KG - Gás de cozinha, consistente cento e quinze reais e oito mil, quinhentos  
em uma mistura gasosa de hidrocarboneto, obtido 

UND 2064 ULTRAGAZ cinquenta e sete e trinta e seis reais e 
de gás natural de reservas do sub-solo ou do centavos quarenta e oito  
processo de refino do petróleo cru das refinarias, 

centavos 

BOTIJÃO 	DE 	GLP 	13KG 	- 	Botijão 	de 	uso R$ 	214.50 R$ 	14.371,50 
quatorze mil, 

doméstico, 	tem 	capacidade de 	13kg, fabricado duzentos e quatorze 
trezentos e setenta e  

4 segundo a norma NBR 8460 da ABNT, possui UNO 67 ULTRAGAZ . reais e cinquenta 
um reais e cinquenta 

dispositivo de segurança. (SOMENTE BOTIJAO) centavos 
centavos 

VALOR GLOBAL DO GRUPO R$ 	380.611,58 trezentos e oitenta 

mil, seiscentos e 

onze reais e 

cinquenta e oito 

centavos 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
	

R$ 	380.611,58 trezentos e oitenta mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e oito centavos 

Prazo de Entrega: A entrega dos itens será feita até no máximo 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra e/ou conforme edital. 

Prazo de Validade da Carta Proposta: 120 (cento e vinte) dias, apartir de sua abertura 

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS ÔNUS 

ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. 
DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM COFORMIDADE COM 

AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL). 

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

Declaração sob as penalidades cabíveis, que é microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos 

no §4 do artigo 3 ida Lei Complementar n' 123106. Caso se enquadre nessa condição. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes e seguros, 

deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro 

sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Mucambo, Estado do Ceará, 

que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 2711011999, publicada no DOU de 2811011999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7 0, da Constituição Federal, não emprega 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos; 
sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Mucambo, Estado44C0\ 

1t Jc , 	• 
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que concorda integralmente com os termos. deste edital e seus anexos; 

que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2 °, da Lei n.° 8.666193. 

MUCAMBO-CE, 10 de Dezembro de 2021. 

CHARLES PARENTE AGUIAR 
PROPIETARIO 
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