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Número do Pregão: PE 05/2021 - SEAG
Objeto: Aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Lote: 01 (Uni)
Item: 1 (Um) - Água Mineral Natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno,
tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com validade mínima de 6 meses, contados da data da
entrega, em condições de acordo com as normas da Legislação vigente. Com garrafão sendo
trocado por outro vazio no ato da entrega.
Especificações do Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de ÁGUA
MINERAL NATURAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS para atender as demandas do
município de Viçosa do Ceará, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas à
Tabela de Especificações Mínimas —Anexo 1-A do Edital do Pregão acima identificado.
Marca: SERRA GRANDE
Quantidade: 8.165 (Oito mil, cento e sessenta e cinco) Unidades
Valor unitário de cada item do lote (em R$): R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos)
Valor total do lote (em R$): R$ 69.402,50 (Sessenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e
cinquenta centavos)
Prazo de Entrega: Até 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de recebimento da ordem de
fornecimento.
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço
objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório
(edital).
Data: 03/03/2021
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Número do Pregão: PE 05/2021 - SEAG
Objeto: Aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Lote: 01 (Um)
Item: 2 (Dois) - Vasilhame para água mineral (galão), com capacidade para 20 litros, com validade
de três anos a partir da data da aquisição, de acordo com a legislação.
Especificações cio Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de
VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL NATURAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
para atender as demandas do município de Viçosa do Ceará, conforme as quantidades e
especificações técnicas anexadas à Tabela de Especificações Mínimas - Anexo 1-A do Edital do
Pregão acima identificado.
Marca: Estrela
Quantidade: 42 (Quarenta e duas) Unidades
Valor unitário de cada item do lote (em R$): R$ 19,00 (Dezenove reais)
Valor total do lote (em R$): R$ 798,00 (Setecentos e noventa e oito reais)
Prazo de Entrega: Até 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de recebimento da ordem de
fornecimento.
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço
objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório
(edital).
Data: 03/03/2021
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Número do Pregão: PE 05/2021 - SEAG
Objeto: Aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Lote: 01 (Um)
Item: 3 (Três) - Gás Liquefeito de Petróleo - Composição básica propano e butano, altamente
inflamável, tipo a granel residencial, fornecido em carga pesando 13kgs, acondicionado em
botijão, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port. 47 de 24/03/99 ANP), (NBR-14024
da ABNT).
Especificações do Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS para atender as
demandas do município de Viçosa do Ceará, conforme as quantidades e especificações técnicas
anexadas à Tabela de Especificações Mínimas - Anexo 1-A do Edital do Pregão acima
identificado.
Marca: COPAGAZ
Quantidade: 47.760 (Quarenta e sete mil, setecentos e sessenta) Quilogramas
Valor unitário de cada item do lote (em R$): R$ 6,95 (Seis reais e noventa cinco centavos)
Valor total do lote (em R$): R$ 331.932,00 (Trezentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e dois
reais)
Prazo de Entrega: Até 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de recebimento da ordeni de
fornecimento.
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço
objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório
(edital).
Data: 03/03/2021
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CARTA PROPOSTA DA LICITANTE
A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
REF: PREGÃO ELETRÔNICO: PE 0512021-SEAG
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A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus
anexos.
Objeto: AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.

Apresentamos a V.Sas Senhorias nossa proposta para os produtos objeto do Edital citado pelo preço
global no valor de R$ R$ 348.648,00 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA
E OITO REAIS). com prazo de execução conforme edital.
PROPOSTA DE PREÇO
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JIND

GÁS
DE KG
LIQUEFEITO
PETRÓLEO
-COMPOSIÇÃO

02

QNT

MARCA

47.760 ULTRAGAZ

BÁSICA PROPANO E BUTANO,
ALTAMENTE NFLAMÁVEL, TIPO
GRANEL.
RESIDENCIAL,
A
FORNECIDO
EM
CARGA
PESANDO
13KGS,
ACONDICIONADO EM BOTIJÃO,
CONDIÇÕES
E SUAS DEVERO ESTAR DE ACORDO
COM A (PORT,47, DE 24103/ 99
ANP), (NBR - 1024 DA ABNT).
TOTAL

VLR. UNT

R$ 7,30
SETE
REAIS
E
TIRNTA
CENTAVOS.

VLR. TOTAL

R$ 348.648,00
TREZENTOS
E
QUARENTA E OITO
MIL SEISCENTOS E
QUARENTA E OITO
REAIS.

TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS
E QUARENTA E OITO REAIS.

Declaramos ter pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos serviços/produtos
a serem ofertados no presente certame licitatório e que nossa proposta atende integralmente aos
requisitos constantes neste edital.
Declaramos que em nossos preços estão computados todos os custos necessários para
atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outros custos com
ou despesas que incida direta ou indiretamente sobre a prestação do serviço, constantes na
proposta, abrangendo, assim todos os custos com materiais e serviços necessários à execução do
objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo do contrato.
Declaramos que nossa empresa cumpre plenamente todos os requisitos e habilitação
exigidos no edital.
Declaramos que é ME/EPP nos termos da Lei complementar n° 123/2006 e Lei 147/2014 para
possamos gozar dos benefícios previstos na previstos na referida Lei.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições no edital da
licitação e seus anexos.

