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PROPOSTA READEQUADA 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ 

REF. PREGÃO Nº 2021.04.22.01-CM 

Data de Abertura: 11/05/2021 

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ESPECIFICACÃO MARCA OTDE UNID VR. UNIT. 
AÇUCAR CRISTAL 
BRANCO - origem vegetal 
constituído da sacarose 
(mínimo de 98,5%) da cana 
de açúcar Produto devera 
estar de acordo com a 
legislação vigente (RDC nc. 
271 de 22/09/05 - ANVISA). 
Isento de matéria terrosa, 
livre de umidade, isento de 
parasitas e fungos, coloração 
característica da espécie e 
livre de fragmentos 
estranhos. Pó branco fino de 
fácil escoamento. Não deve Bem Alvin KG 160 R$ 2,B9 
ser empedrado. Rotulagem 
obrigatória (de acordo com a 
RDC nº. 360/359 de 
23/12/03, RDC n". 259 de 
20/09/02, RDC nº. 123 de 
13/05/04 - ANVISA, lei nº. 
10674/03). Embalagem 
primária: saco plástico de 
polietileno atóxico contendo 
1000grama do produto. o 
produto deverá apresentar 
data de fabricação não 
inferior a 80% do prazo de 
validade. 
ADOÇANTE DIETETICO -
conteúdo líquido, composto 
por sacarina sódica e 
ciclamato de sódio. 

Maratá UNO 10 R$ B,46 

Embalagem: frasco de 100 
mi. 
CAFE TORRADO E MOIDO 
- empacotado a vácuo puro, 
em embalagem que 
contenha 250 gramas do Puro PCT 200 R$ 4,79 
produto e que possuam 
praza de validade de, no 
mínimo, 17 meses 

#, .... _,.. 
. . . . _,. 

VR. TOTAL 

quatrocen 

dois reais 
tos e 

e oitenta 
sessenta 

R$ 462,40 e dois e nove reais e 
centavos quarenta 

centavos 

oito reais oitenta e 
e quatro 

R$ 84,60 quarenta reais e 
e seis sessenta 

centavos centavos 

quatro novecent 
reais e os e 

R$ 958,00 setenta e cinquenta 
nove e oito 

centavos reais 

\\ 
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claramente expresso na 
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embalagem do produto (a ·- - ~ -~ 
contar da data de entrega). 

l '-'~··= 

Com sele da ABIC. 
\ , ' 

VALOR TOTAL= R$1.505,00 (Hum mil quinhentos e-cinco Feaís) ·· 

LOTE 02 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE 

ITEM ESPECIFICACÃO MARCA QTDE UNID VR. UNIT. VR. TOTAL 

ÁLCOOL EM GEL - 70% é um 
um mil, 

produto désenvolvtdo para nove 
quatrocen 

tos e 
obter-se a assepsia das mãos. reais e noventa e 

1 Sua formulação possui Econômico UNO 150 R$ 9,97 R$ 1.495,50 noventa e cinco 
componente que garante a sete reais e 
suavidade e a maciez das centavos cinquenta 
mãos no seu uso diário. 500g centavos 

ÁLCOOL LIQUIDO - Alcool 
Líquido 70%GL com 1 Litro. doze 
Com 99,8 de eficácia na reais e 

seiscento 

2 
destruição de bactéria e vírus, Econômico UNO 50 R$ 12,48 R$ 624,00 quarenta 

se vinte e 

desde que atue por ao menos e oito 
quatro 

~ 1 O minutos na superfície de reais 
centavos 

interesse, o álcool 70% 
recomendado pela Anvisa 
AGUA SAN1TARIA 1000 ML. 
Composição quImIca: 
Hipociorato de sódio, hidróxido 
de sódio, cloreto Teor de cloro trezentos 
ativo variando de 2 a 2,5%, cor e 
levemente amarela dois reais quarenta 
esverdeada. Frasco de 1 litro. e oitenta 

3 A embalagem deverá conter 
Juá UNO 120 R$ 2,88 R$ 345,60 e oito 

e cinco 
reais e 

externamente os dados de centavos sessenta 
identificação, procedência, centavos 
número do lote, validade e 
número de Registro no 
ministério da Saúde, em Caixa 
com 12 Unidades. 
BALDE DE PLÁSTICO -
reforçado, confeccionado em 
material de Polipropileno -- resistente poli estireno ou 
resistente, não reciclado, 
atóxico, capacidade de 20 doze 

cento e 

litros, medindo reais e 
vinte e 

4 
aproximadamente 35,5 x 3 cm Plasútil UNO 10 R$ 12,74 R$ 127,40 setenta e 

sete reais 

e 31,8cm de diâmetro, o balde quatro 
e 

deve ser liso de uma única quarenta 

cor, com aiça, resistente. o 
centavos 

centavos 

produto deve ser 
06ídentificado através de 
etiqueta contendo informações 
necessárias e certificado pelo 
INMETRO. 
LIMPA VIDRO -
Acondicionado em frasco cinco duzentos 
plástico de 500 mi, constando reais e e vinte 

5 
as seguintes informações no Veja UNO 40 R$ 5,51 R$ 220,40 cinquenta reais e 
rótulo, instrução de uso, 
precauções e cuidados e o 

eum quarenta 

número do telefone do centro 
centavos centavos 

de assistência toxicolóaíca ~ 

j\ 
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Composição química: Dodecil, 
benzeno, sulfanato 
LUSTRA MOVEIS -Lustra 
Moveis, Secagem Rápida, 
Embalagem Com Identificação 
Do Produto, Marca Do 
Fabricante, Base De Silicone, 
Perfume Suave. Frasco 
200.ML 
DESINFETANTE - aspecto 
físico liquido de boa qualidade, 
composição aromática variada 
para uso geral com ação 
germidda e bactericida com 
franco de 2000 m 1. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote, validade e 
número de registro no 
Ministério da Saúde. 
DESODORIZADOR DE AR, 
embalagem com 360 mi, 
antitóxico, fragrância variadas, 
contendo em seu rótulo: 
composição, componente 
ativo, sem clorofluorcarbono, 
com perfume, sem CFP 
(prejudicial à camada de 
ozônio), Butano / Propano, 
água. (Caixa com 12 unid.) 
Produto com notificação / 
registro na ANVJSA. 
PEDRA SANITARIA - pedra 
sanitária, odorisante, 
desinfetante, desodorizante, 
higienizador sanitário, em 
caixa com 12 unidade 
DETERGENTE LIQUIDO 
NEUTRO 500 ml 
Testado dermatologicamente, 
com tenso ativos 
biodegradáveis com princípio 
ativo linear alquil benzeno, 
sulfonato de sódio, 
sequestrante, conservante, 
espessante, corante, 
fragrância e água. Número do 
lote. Embalagem plástica 
contendo 500 mi. Validade e 
número de registro no 
Ministério de Saúde, em Caixa 
com 24 Unidades. 
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA 
FACE (Fibra e Espuma}, 
formato retangular, medindo 
11 O x 75 x 23 mm, 
abrasividade média. 
Composição: espuma de 
poliuretano com bacteridda, 
fibra sintética com abrasivo. 
Caixa com 60 UNO. 
ESCOVA NYLON PARA 

Rua: Vereador Nelson de 

Destak UNO 40 R$ 5,51 

Urca UNO 40 R$ 5,51 

Bom Ar UNO 80 R$ 10,46 

Sanny CAIXA 10 R$ 3,17 

Econômico UNO 50 R$ 1,78 

Brilhus UNO 50 R$ 0,85 

Condor UNO 20 R$ 4,21 

R$ 220,40 

R$ 220,40 

R$ 836,80 

R$31,70 

R$ 89,00 

R$ 42,50 

R$ 84,20 

\~inc~":✓-= ~ -;tos~.-
réais- e e vinle- · 

cinqll'en(a· ·· reáis é 
' e um quarenta 

centavos centavos 

cinco 
reais e 

cinquenta 
eum 

centavos 

dez reais 
e 

quarenta 
e seis 

centavos 

três reais 
e 

dezessete 
centavos 

um real e 
setenta e 

oito 
centavos 

oitenta e 
cinco 

centavos 

auatro 

duzentos 
e vinte 
reais e 

quarenta 
centavos 

oitocentos 
e trinta e 
seis reais 
e oitenta 
centavos 

trinta e 
um reais 
e setenta 
centavos 

oitenta e 
nove 
reais 

quarenta 
e dois 
reais e 

cinquenta 
centavos 

oitenta e 
.----. -\\'-
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VASO SANITÁRIO -
com suporte redondo, em 
plástico branco, contendo 01 
escova para vaso sanitário e 
01 suporte, cor branco 
tamanho 14x42cm. 

INSETICIDA AEROSOL 300 
ML mata mosca, pernilongos, 
muriçocas, da dengue e 
combate as baratas, validade 
mínima de 06 meses. 

POLIDOR DE ALUMINIO -
Acondicionado em frasco 
plástico de 500 mi. 
COMPOSIÇÃO: tensoativo 
aniônico, base polidor, 
neutralizante, sequestrante, 
conservante, corante e água 
Contendo marca e validade 
LUVA EM BORRACHA - Luva 
de segurança para proteção 
das mãos confeccionada em 
polietileno de alta densidade 
ambidestra, com superfície 
rugosa, inodoro, incolor, com 
fechamento feito por solda 
simples em todo o perímetro. 
TAM-M 
PANO DE CHÃO, - tipo 
esfregão para limpeza em 
geral medidas 90 cm x 44 cm, 
composição 70% de algodão 
20% de poliéster 10% de 
viscose. Com cores variadas. 

PAPEL TOALHA - Papel 
Toalha em Bobina Auto Corte 
de Alta Qualidade 100% 
celulose fardos com 6 Rolos 
com 200 Metros - Medida 6 X 
20X 200 

PAPEL TOALHA - Papei 
toalha interfolha, 02 (duas) 
dobras, 100% celulose virgem, 
alta absorção, gofrado, cor 
branco extra de luxo, não 
reciclado. Acondicionados em 
pacote com 1 OOO(mil) folhas. 

RODO - com cabo de madeira 
plastificado com rosca, suporte 
plástico medindo 30 cm, com 
borracha dupla. 

SABÃO EM PÓ. Embalagem 
Pacote c/ 500 gr. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número do lote, validade e 

SBP 

Juá 

Danny 

Algobom 

Danny 

Danny 

Cariri 

Guarani 

UNO 

UNO 

PAR 

UNO 

Bobina 

200Mt 
s 

PCT 

UNO 

PCT 

40 

10 

20 

50 

12 

100 

9 

70 

R$ 11,21 

R$2,99 

R$12,27 

R$ 10,02 

R$ 55,61 

R$ 4,53 

R$ 6,19 

R$ 4,48 

R$ 448,40 

R$ 29,90 

R$ 245,40 

R$ 501,00 

R$ 667,32 

R$ 453,00 

R$ 55,71 

R$ 313,60 

.,,<;,~;:, .:-.,: :. ;-:~: '" 
. :·:/ / / -: -.:· 

:"reais .e. ;t>.,S,quatró . 
: \irfürê - lfeais e{ . 
.. , u~_ .... :.:.: .:t'.l.l.vinte 
centavos cent~~os 

onze 
reais e 
vinte e 

um 
centavos 

dois reais 
e noventa 

e nove 
centavos 

doze 
reais e 
vinte e 

sete 
centavos 

dez reais 
e dois 

centavos 

quatrocen 
tos e 

quarenta 
e oito 

reais e 
quarenta 
centavos 

vinte e 
nove 

reais e 
noventa 
centavos 

duzentos 
e 

quarenta 
e cinco 
reais e 

quarenta 
centavos 

quinhento 
seum 
reais 

seiscento 
cinquenta s e 

e cinco sessenta 
reais e e sete 

sessenta reais e 
e um trinta e 

centavos dois 

quatro 
reais e 

cinquenta 
e três 

centavos 

seis reais 
e 

dezenove 
centavos 

quatro 
reais e 

quarenta 
e oito 

centavos 

quatrocen 
tos e 

cinquenta 
e três 
reais 

cinquenta 
e cinco 
reais e 

setenta e 
um 

centavos 

trezentos 
e treze 
reais e 

sessenta \ 
centavos centavos 1 \ 

j 
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j Á Ministério da Saúde. ' ' 

SABONETE LIQUIDO 
.. , 

f.:' ..... ~.-~-t-~ , . - ) 

i 

Sabonete líquido para todos ' quatrq~en· 
vinte e 

os tipos de pele, Tem oito 'reaís · 
_tqs e •vinte 

21 essências especiais de Rosas, Premisse UNO 15 R$ 28,50 R$ 427,50 
e sete 

Jasmim e Flores de Lavanda 
e reais e 

para garantir um perfume 
cinquenta 

cinquenta 
centavos 

suave na pele, Embalagem centavos 
contendo 5.000 mi do produto. 

OLEO CONCENTRADO nove 
cento e 
oitenta 

22 DESINFETANTE, - essência, 
Start UNO 20 R$ 9,01 R$ 180,20 reais e reais e 

Aroma Limão, Saneantes, um 
vinte 

Frasco 140ml centavo centavos 
CERA LIQUIDA - frasco com 
750ml - elaborada à base de 
emulsão de carnaúba e 
polímero acrílico metalizado. 

cinco 
Forma sobre o piso um filme reais e 

duzentos 
23 aito-brílhante, resistente e de Destak UNO 40 R$ 5,30 R$ 212,00 

trinta 
e doze 

- boa durabilidade. centavos reais 
Especialmente formulada para 
pisos sintéticos, mosaicos, 
ardósias mármores e pisos em 
geral. 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 
COM CAPACIDADE DE 50 
LITROS - Saco de Lixo 
Plástico, Capacidade Para 50 dezesseis 

trezentos 
24 

Litros. Cor: Preto. Quantidade: Plastic PCT 20 R$ 16,40 R$ 328,00 reais e e vinte e 
100 SACOS Material: 98% quarenta 

oito reais 
polietileno 2% master, centavos 
Validade Indeterminada, 
MEDIDA: 63cm (Largura) X 
78cm (Altura) 

VALOR TOTAL= R$ 8.199,93 Oito mil cento e noventa e nove reais e noventa e três centavos) 

LOTE 03 - UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA 
ITEM ESPECIFICACÃO MARCA QTDE UNID VR. UNIT. VR. TOTAL 

COPO DESCARTAVEL -- estriado branco, com borda 
redobrada, em polipropileno 

setenta e 
um mil, 

ou poliestireno atóxico, forte cento e 
de 1º qualidade, com nove 

noventa e 
1 capacidade para 180 mi, que Maratá CAIXA 15 R$ 79,64 R$1.194,60 

reais e 
quatro 

sessenta 
atenda a norma ABNT NBR e quatro 

reais e 
14,865/2002, embalado em sessenta 
pacotes (manga plástico) de 

centavos centavos 
100 unidades com peso 
mínimo de 198 qramas. 
COPO DESCARTAVEL 
PARA CAFÉ - Em 
polipropileno ou poliestireno cinquenta 

quinhento 

capacidade de 50 mi, não e cinco se 

tóxico, de primeira qualidade, reais e 
cinquenta 

2 
padrão ABNT, peso mínimo 

Maratá CAIXA 10 R$ 55,76 R$ 557,60 
setenta e 

e sete 
reais e 

0,75 grs, norma de qualidade seis sessenta 
NBR Nº 14865 centavos 

centavos 
Acondicionado em pacote 

~~ plástico com 100 unidades. 
1 
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t:tzenlos 

GARRAFA PARA CAFÉ E , v1nte.reai5.; e un'r 

CHÁ - Garrafa térmica de 1 L Termolar UNO 10 R$ 20,15 R$ 201,50 
':- .:·; ...... -· 
, e quinze reais e 

p/ conservar café/chá. ê~ntayos çirnfu.enta 
centavos 

PANO DE PRATO-Branco ou 
três reais setenta e 

estampado, 100% algodão, 
e um reais 

Algobom UNO 20 R$ 3,56 R$ 71,20 cinquenta 
com bainha lisa, medindo 45 e seis 

e vinte 

cmx65 cm. centavos 
centavos 

VALOR TOTAL= R$ 2.024,90 (Dois mil vinte e auatro reais e noventa centavos) 

LOTE 04- MATERIAL DE EXPEDIENTE 

ESPECIFICACAO 
ALMOFADA PARA CARIMBO 
- em piástico, tamanho 03, na 
cor azui, medida interna útil 
70x110mm, de boa qualidade, 
prazo de validade tqual ou 
superior a 02 (dois) anos. 
PRANCHETA, - em acrílico, 
com prendedor metálico 
niquelado. Dimensões: 34 cm 
de comprimento e 23,5cm de 
laraura. 
LIVRO DE ATA - Livro Atas 
Sem Margem Capa Dura preta 
- 200 Folhas numeradas, 
produto certificado: FSC® 
Formato: 205mm x 300mm, 
Gramatura: 56 g/m3 , Número 
de folhas: 200 folhas 

CAIXA ARQUIVO MORTO -
plástico polionda. tamanho 
ofício (250x130x350mm), 

CANETA ESFEROGRAFICA, 
corpo único em acrílico 
sextavado, ponta fina, na cor 
azul, ponta com esfera de 

MARCA 

Adere 

Acrimet 

Spiral 

Dello 

QTDE 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

tungsténio, tampa anti- Compacto CAIXA 
asfixiante na cor da tinta, r 
carga e tampas conectadas ao 
corpo por encaixe, caixa com 
50 unidades, de boa 
a uai idade. 
CLIPS - para papéis em arame 
de aço galvanizado, 
tratamento antiferrugem, 
embalado em sachê plástico 
inviolável. Produto com prazo 
indeterminado de validade nº 
2/0, caixa contendo 100 
unidades. De boa qualidade. 
CLIPS - para papéis em arame 
de aço galvanizado, 
tratamento antiferrugem, 
embalado em sachê plástico 
inviolável. Produto com prazo 
indeterminado de validade nº 
6/0, caixa contendo 50 

ACC CAIXA 

ACC CAIXA 

UNID VR. UNIT. 

10 R$ 5,43 

10 R$11,75 

20 R$ 21,51 

200 R$ 4,83 

10 R$ 36,90 

28 R$ 4,74 

50 R$ 5,38 

VR. TOTAL 

R$ 54,30 

R$117,50 

R$ 430,20 

R$ 966,00 

R$ 369,00 

R$ 132,72 

R$ 269,00 

cinco 
reais e 

quarenta 
e três 

centavos 

onze 
reais e 

setenta e 
cinco 

centavos 

vinte e 
um reais 

e 
cinquenta 

eum 
centavos 

quatro 

cinquenta 
e quatro 
reais e 
trinta 

centavos 

cento e 
dezessete 

reais e 
cinquenta 
centavos 

quatrocen 
tos e 
trinta 

reais e 
vinte 

centavos 

novecent 
reais e os e 

oitenta e sessenta 
três e seis 

centavos 

trinta e 
seis reais 
e noventa 
centavos 

quatro 
reais e 

setenta e 
quatro 

centavos 

cinco 
reais e 
trinta e 

oito 
centavos 

reais 

trezentos 
e 

sessenta 
e nove 
reais 

cento e 
trinta e 

dois reais 
e setenta 

e dois 
centavos 

duzentos 
e 

sessenta 
e no~e Y\ 
reais -<t,: 

., 
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unidades De boa qualidade. 
8 COLA LIQUIDA BRANCA -

não toxica, 90g, lavável, 
secagem rápida, validade igual 
ou superior a 24 (vinte e 
quatro) meses, de boa 
qualidade. 

9 

10 

11 

12 

14 

ENVELOPE SACO KRAFT 
OURO,- com aba, Dimensões 
240x340mm, 80g/m7 Médio. 
Embalagem contendo 100 
unidades. 

FITA ADESIVA de 
empacotamento, transparente, 
alta adesão instantânea, 
medindo 45mmx45m, para 
fechamento de caixas de 
papelão, em filme de bopp 
(polipropileno biorientado), 
com adesivo hot melt, 
recomendado para 
empacotamentos trabalhos 
domésticos e de escritórios 
FITA ADESIVA EM PAPEL 
MADEIRA, GOMADA,- alta 
adesão instantânea, medindo 
45mmx50m, boa qualidade, 
com validades igual ou 
superior a 24 (vinte quatro) 
meses, embalagem contendo 
marca do fabricante. 
LIGA ELASTICA AMARELA -
Resistente. Alonga até 4 vezes 
o seu tamanho sem deformar, 
indicado para unir papéis, 
peças e diversos objetos, e 
pode ser reutilizado várias 
vezes, pois mantém a sua 
elasticidade após o uso. 
Pacote com 1 00 und 
GRAMPEADOR - com 
estrutura de alta resistência, 
capacidade para grampear 
100 (cem) folhas de papel 
75g/m2 , conforme tipo do 
grampo. Carregamento dos 
grampos é feito pela parte 
traseira do grampeador. 
Grampos: 23/13, 23/08, 24/08, 
24/1 O, 23/1 O 
GRAMPEADOR UNIVERSAL -
para grampo 26/6 ou 24/6, 
com base metálica de 
aproximadamente 20 cm x 5 
cm, com alavanca metálica, 
com depósito de grampo em 
inox para 21 O grampos e com 
mola de metal, capacidade 
para grampear no mínimo 25 
(vinte e cinco) folhas de papel 
75g/m2, com amortecedores na 

Fortfix DUZIA 2 

Celucat CAIXA 2 

Adere UNO 30 

Adere ROLO 20 

Mercur PCT 5 

Eagle UND 4 

Eagle UND 10 

R$ 17,99 R$ 35,98 

R$ 32,55 R$ 65, 10 

R$ 1,98 R$ 59,40 

R$ 7,79 R$ 155,80 

R$ 3,97 R$ 19,85 

R$ 62,32 R$ 249,28 

R$ 17,41 R$ 174,10 

/~~-~>:,.>,-~•..;•. ~ {~~-"-~)·~, 

lY~~ (":: ,.,,5_6.'L.~·.:\ 
..... ..··..,----"· v Tfinta e; 

d~zessete cinco,· 
r'Elâis e_ • - 1 

.· -·reais e 
noventà e noventa e 

nove 
centavos 

trinta e 
dois reais 

e 
cinquenta 

e cinco 
centavos 

um real e 
noventa e 

oito 
centavos 

sete reais 
e setenta 

e nove 
centavos 

três reais 
e noventa 

e sete 
centavos 

sessenta 
e dois 
reais e 
trinta e 

dois 
centavos 

dezessete 
reais e 

quarenta 
eum 

centavos 

oito 
centavos 

sessenta 
e cinco 
reais e 

dez 
centavos 

cinquenta 
e nove 
reais e 

quarenta 
centavos 

cento e 
cinquenta 

e cinco 
reais e 
oitenta 

centavos 

dezenove 
reais e 

oitenta e 
cinco 

centavos 

duzentos 
e 

quarenta 
e nove 
reais e 
vinte e 

oito 
centavos 

cento e 
setenta e 

quatro 
reais e 

dez 
centavos 

f 
base e na alavanca. 
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verde, com ponta facetada, t · vir'1tê""e •- ,4leaís e: 1· 
: ' 

para traços de 1 a 4 mm, em · ... ,n01/~::. .. := ,-dJ.tenta :e,: 
tinta fluorescente que se fixa c;~ntavos sete : 
sobre a tinta esferográfica, - centavós 
hidrográfica, lápis, texto -

datilografados e impressos. 
Embalaoem com 12 unidades. 
GRAMPO TRILO EM AÇO-

duzentos 
Comprimento útil da lingueta dez reais 

e cinco 
(haste) 50 mm. Capacidade ACC CAIXA 20 R$ 10,26 R$ 205,20 

e vinte e 
reais e 

para prender até 300 folhas de seis 
vinte 

papel 75g/m2. caixa com 50 centavos centavos und 

PILHA Tipo Alcalina, 
quatro - reais e oitenta e 

Voltagem De 1,5 V, Tamanho 
Rayovac UNO 20 R$ 4,45 R$ 89,00 quarenta nove 

AAA - Palito, Carteia Com 
e cinco reais 

Duas Pilhas centavos 

um real e 
noventa e 

PASTA CANELETA - Pasta oitenta e um reais 
plástica canaleta Oficio Dello UNO 50 R$ 1,83 R$ 91,50 

três e 
polipropileno O, 18 transparente centavos cinquenta 

centavos 
GRAMPO TRILHO PLASTICO duzentos 
- Grampo Plástico Injetado em treze 
polipropileno preto reais e 

e 
para 

Dello UNO 20 R$ 13,20 R$ 264,00 sessenta 
arquivar documentos, para até vinte 

e quatro 
200 folhas pacote com 50 centavos 

reais 
unidade 

VALOR TOTAL= R$ 29.480,00 (Vinte e nove mil quatrocentos e oitenta reais) 

Valor Global Da Proposta= R$ 41.209,83 (Quarenta e um mil duzentos e nove 
reais e oitenta e três centavos) 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando 
para esse fim o Sr. Douglas Lino Vieira, Carteira de Identidade nº 34260272-X, 
expedida em 10/08/2016, Órgão Expedidor SSP/SP, e CPF nº 300.078.708-92, 
como representante legal desta empresa. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no edital de licitação e seus anexos. 

RAZÃO SOCIAL: DLV DISTRIBUIDORA ME 
CNPJ: 32.406.246/0001-54 
ENDEREÇO: Rua Vereador Nelson de Sousa Alencar, nº 394, Bairro Cocobo, 
lguatu/CE 
EMAIL: dlvdistribuidoradl@gmail.com TELEFONE: (88) 9633-1946 
REPRESENTANTE LEGAL: Douglas Lino Vieira 
ESTADO CIVIL: Solteiro PROFISSÃO: Empresário 
Cargo na Empresa: Proprietário 
CPF: 300.078.708-92 RG: 34260272-X SSP/SP 
Endereço Residencial:_Rua Projetada 06, nº 58, Bairro Cajueiro, cidade de lguatu
CE 
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL - Nº DA CONTA CORRENTE: 52.741-6 -
AGÊNCIA Nº 0122-8 

Rua; Vereador Nelson de Sousa Alencar, nº 394- Bairro Cocobo - CEP 63.504-210 - lguatu-CE 



VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
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DECLARO que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os 'tributos . __ / 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, segu-fosr. ,. , ---· f / 
deslocamentos de pessoal custos e demais despesas que possam incidir sobre ô 

fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

fguatu, 19 de maio de 2021 

. !:J 1-J;Np 7/T"'V<f) 
D L V OIS UIDORA ME 
CNPJ 32.406.246/0001-54 
CPF 300.078.708-92 
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