ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticiipu/MA

Processo Administrativo ii° 0504007/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico iC 011/2021
Tipo; Menor Preço por Item
Objeto: Registro de preços para rutura. eventual e parcelada aquisição de materiais diversos
para montagem de kits de enxoval para recém-nascidos, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Trabalho, e Economia Solidaria do
Município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS:

ON LINE COMERCIO DE BOLSAS
EIRELIEPP
CNPJ: 03.550.980/0001-94

OSO^€)fESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.
Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de
materiais diversos para montagem de kits de enxoval para
recémnascidos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Trabalho, e Economia Solidaria do
Municipio de Buriticupu/MA.
PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

QUANT

UND

11

300

UND

14

900

UND

DESCRIÇÃO
BOLSA
MATERNIDADE
GRANDE
ESTAMPADA EM
DIVERSAS CORES
BOLSA
MATERNIDADE
GRANDE
ESTAMPADA EM
DIVERSAS CORES

MARCA

VALOR

VALOR

UNIT.

TOTAL

R$

R$

134,98

40.494,00

134,98

121.482,00

MARCA
PRÓPRIA

MARCA
PRÓPRIA

DECLARAMOS QUE;
Nos preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60(Sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
Especificação e marca completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa
avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO I, deste Edital e;
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
PRAZO DE GARANTIA: A GARANTIA CONFORME EDITAL
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Edital.
Nossa empresa se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art.
35 da Ic 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4s daquele artigo.
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de nossa
exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado
correspondendo, rigorosa mente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno
acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e
integralmente;
Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação, conforme art. 9 da Lei n5. 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da
Lei ns. 8.666/93.

CURITIBA, 26 DE MAIO DE 2021.

