
PROPOSTA DE PRECOS

A Camara Municipal de Amontada
Roferente: Pregao Presencial N0 001/2022 -SRP
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Pelo  presente  instrumento,  vimos  apresentar  nossa  proposta  de  pre€os  relativa  ao
objeto    desta    licitasao,    bern    como   as    informac6es,    condic6es   da    proposta    e
declarac6es exigidas no  Edital  do  pregao  acima  citado.

1.  Identificacao do Licitante:

Raz5o  Social:  HEDELITA  NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI
CNPJ:  n0 07.779.242/0001-74                                        INSCRIcfio    MUNICIPAL:     no
081603-5
Endereco:  Rua  Barbara  de Alencar,1238  -Aldeota
Cidade/UF:  Fortaleza  -Ceara                                          CEP:  60.140-025
Fone/Fax:  (85)  3261.9369                                               Celular:  (85) 99914.3668
Banco:  Banco do  Brasil               Ag€ncia:  3515-7                 Conta corrente:  1482-6
E-mail:  hedelita@objetivace.com.br ou  objetiva@ob].etivace.com.br
Representante Legal:  Francisco Valdi Soares Junior
CPF  NO  012.592.173-02

2.  Condic6es Gerais da Proposta:

A  presente   propos.ta   6   valida   par  60   (sessenta)   dias   contados   da   data   de   sua
apresentacao.

3.  Pelo  presente,  a  empresa  acima  qualificada,  por  meio do signatario,
que legalmente a representa, declara e garante que:

-    Examinou  cuidadosamente  todo  o   Edital  e  Anexos  e  aceita  todas  as  condic6es
nele  estipulados  e  que,  ao  assinar  a  presente  declarasao,  renuncia  ao  direito  de
alegar discrepancia  de  entendimento com  rela¢ao ao  Edital;
-   Que   cumpre   plenamente   as   disposic6es   normativas   relativas   ao   trabalho   do
menor,  contida  na  Lei  nQ 9.854,  de  27/10/1999 e  na  Constituis5o  Federal  de  1988;
-    Que   tomou    conhecimento   de   todas   as    informac6es   e    das   condic6es   para
cumprimento das obriga¢5es,  objeto da  presente licitasao;      .
-    Que  sua  proposta  engloba  todas  as  despesas  referentes  ao  forneci`mento,  bern
como todos os tributos,  encargos sociais e trabalhistas,  garantia  ? quaisquer outras
despesas que incidam  ou venham  incidir sobre o objeto da  licita€ao.
Obs.:  0  proponente  devefa  declarar,  sob  as  penalidades da  lei,  a  existencia  de  fato
superveniente  impeditivo de sua  habilitagao,  somente Se  houver.
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ITEM ESPECIFICA¢6ES Uhid. QL,ant. ValorUnitario ValorTotal

1
Jornal       de       Grande       Circulacao

CM/PC 200 R$  51,00 R$  10.ZOO,00Estadual -  (Jornal 0 Povo)

2 Diario  Oficial  do  Estado  do  Ceara- CM/PC 200 R$  133,00 R$  26.600,00
DOE/CE

VALOR R$ 36.800,00
GLOBAL

0 valor global da nossa proposta para a prestac5o dos servi€os 6 de R$
36.BOO,00 (trinta e seis nil e oitocentos reais)

Fortaleza -Ce, 26 de abril de 2022.


