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PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL 44. 2017.05.16.1 - SRP 
À PREGOEIRA IX) MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 
Razão Social: ?AUA COMERCIO DESANEAMTES EIREU ME 
CNPJ W.:24.596.093/0001-27 
Inscriçio Estadual ou Municipal; 06.531639-8 
Endereço: AV. CEL. LOURENÇO FEITOSA. 238 
Fone/Faz (88)9.96524999 
Banco: 004 
Agência N': 0055 
Conta Comente te.: 23835-2 

w 

1. OBJKtO Registro de Preços para Aquisição de Material de consuma limpeza e dcscartávcis destinados a diversas secretarias do Município de 
Horizonte/Ce. (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP). conforme especlflcações comidas no Termo de Referência. 

LOTE IO -PRODUTOS EUMPUA UNID. MA*CA VALOIfl 

rrnt EWEClflcAÇÔfl Dos PRODUTOS Q~ UNfl'. TOTAL 

Copo dcscartvcI para água, cor kicoa capacidade 150m1, relorÇadInde 	
/PCT/ primeira qualidade, embalado em saco plástico cem 100 unidades 

CO900RA9 232 RI 4.50 IS 1.044,00 

2 PC? / COPORRAS / 2287' RI 5.00 RI 11.435,00 Copo dascartável 	água, 	leitosa, 	 200 	 de para 	cor 	opacidade 	ml, reforçado, 
primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades.  

Copo dcwartâvel paira café, cor leitosa, capacidade 50 ml. retorçadoç de 
primeira qualidade, embalado e'" saco plástico wn 100 unidades 

PCrCOPOBRAS. 1674, RI 1,90 IS 3.190,60 

4 
Goardanapodepapel contendo 50 unld de l4xl4nembalagem em pacatas 
plásticos 

i POPEI 671v'  $U 15640.30 

s Guardanapo de papa contendo SO wfld de 23 x 22enz embalagem em pacotes,  
plásticos 

, FOFEK 
 - R$ o RI 567.70 

6 
Guardaaapodepapel contendo 5ounldde33,5x32,em embalagemeni 
pacotes plásticos l FOFEX 511 153.00 112.133,00 

7 Pano dccbãode saco alvejadoespecul4ozloan. UNHO. At.G080M, 1021/ 153,60 153,675,60 

Pano de prato 100% algodão 75x48 cais & 73w pacote plástico contendo 30 
unidade PC?, TRABALHADO 28/ 1574,00 152072.00 

Panode prato (formato retângulo medlndo45xlocni) 
UNIR TRABALHADO 68 152.70 IS 183,60 

10 
Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em saco P'° 	 — UNlft POPO 256' RI 2,50 -- 15640,00 

11 

Pano snulu'uso coo, cores dite rendadas, evitando a contam Inaçio por Umpen 
cruzada que sejam considerados descartáveis, podem ser lavados notmaSente 
com detergentes com ação antibactérta garantindo a reotibzaçâa Limpo lete 
com maior detc.irtahllldade, absorção e já venha cortado nas seguintes 
dimensões: panos de 33 em x 60 cm embalados cm caixa de papelão com 100 
unidades. 

Q
 

ALGO DOM 

- 
13 ./  RI 79,00 231.027.00 

az Papal alumiuio3øx7,Saneuibaladoem saíam plasdco ROLO,- P•MlI.1'E «z 153.50 15217,00 

13 Papel alumínio c/lOOmts UNIU. AUJMILFS1t 20- R$ 35.00 R$ 700.00 

14 
Papel alia minio, material alumíniN 	,orMo 7,50 na  largura 30 CM 

ROLO ALIIMILESTE 40 ' RI 3,60 RI 144.00 

15 
Papei fiedepvcz8z3Ocmembeladoe,n sacas plástco 

ROLO ISLIFILME 60- 154.60 nzoo 

16 

Papel higiênico de cor branca, perfumado, picotada folha simples, medindo 30 
x 1Dm roda rolo, fardos de embalados cm sacos plásticos contende 16 pacotes 
com 04 rolos cm sams plásticos de 30 metros 

F*m)Õ M4GEI. SÕFfl 480 Id 48.00 1521040,00 

17 
Papel coalha fritei-folhas tapa duas dobras, cor totalmente branca, grande 
absorção de agua e ótima resistência Pacote com 1000 (ditas .i TALIMPO  - 

" 
RI 9,80 RI 5.880.00 

Ia 
Papel toalha para co'sinha com alta absorção, pacote ala 2 rolos de 60 foø.n 22 
x 20. PCi' FAMILiAR -- 292 SO NIS RI 1.606.00 

VALOS TOTAL DO LOTE X RI St461,80, 

C1NQUENT E Ofl) Mil, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM~ E OITENTA CENTAVOS 

/ 	 $4 
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LOTE 12- PRODUTOS E LIMPEZA UNIt MARCA VALORES  

ITEM ESPECIFICAÇÓES DOS PRODUTOS QUANT UNI?. TOTAL 

1 Saco Bobina C/ Capacidade P1 02kg C/100 PCi' RAVE 40 Ri 22,00 Ri 880.00 

2 Saco para gelo 3kg. UNift- RAVE 800 Ri31.00 R124.800.00 

3 
Saco para lixo hospitalar de capacidade 100 litro., para material infectado na 
cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 
100 unidades 

PCi' RAVE 224, Ri 31,00 Ri 6,944.00 

Saco para lixo capacidade 100 litros, na cor preta, dentro das normas e 
especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades 	 / PC)' RAVE. 29/ Ri 19.00 Ri 551.00 

Saco parai lixo capacidade 60 litros, na cor preta dentro das normas e 
especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades 

a / RAVE, 33 Ri 12.00 Ri 396.00 

6 
Saco paria lixo capacidade 40 litros, na cor preta, dentro das normas e 	

/ especificaçtesda Anvisa. Pacotes com 100 unidades a RAVE 27 / Ri 8.00 Ri 216.00 

Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor preta dentro das normas e 
especificações da Anvisa. Pacotes com IDO wftdades 

per NAVE. 30 ,. Ri 6,20 11111186,00 

8 
Saco para lixo hospitalar de capacidade 200 Unos, para material infectado na 
cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da Anvisa Pacotes com 
100 unidades 

PC)' RAVE 120 Ri 41.00 Ri 4.920.00 

g 
Saco para lixo hospitalar de capacidade 30 Unos, para material infectado na 
cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da Anvisa Pacotes com 
100 unidades 

p(,7 NAVE 120- Ri 16,00 Ri 1.920,00 

10 
Saco para lixo hospitalar de capacidade 40 litros, para material infectado na 
cor branco leitoso, dentro das normas c especificações da Anva Pacotes mm 
100 unidades 

PCI NAVE ZIr Ri flOO Ri 3,010,00 

li 
Saco paira lixo hospitalar á. capacidade 60 tinos, para material infectado na 

PCI RAVE / 120/ Ri 18,50 Ri 2.220,00 cor branco leitoso, dentro das normas e espct,ftações da Anvisa Pacotes mm 
100 unidades 

12 
Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 5kg de polletllezio 
de alta densidade a 80% e poliettleno de baixa densidade linear a 20% atóxico. kg RAVE -_ 12,,.,-' Ri 19.00 111$ 228.01) 

13 
Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 2kg de. poh.dueno 
de alta drrnidade aSO%c polietiknode baixa densidade linear azø%SSa/ bg ,,r RAVE 	" 12#' R$ 19A0 R$ 2Z8,00 

14 
Saco plástico preto. reforçado para lixo, com capacidade de 40 L litros, 

PCI'— NAVE Ri 13.50 Ri 2.781.00 acomodado em embalagem com 100 unidades

is 

	 " 
Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de 100 Unos, 
acomodado em embalagem com 100 unidades 	 ." P' NAVE — 210" Ri 79.00 Ri 16.590.00 

16 
Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de 20 litros, 
acomodado em embalagem com 100 unidades ,' RAVE- - 205 --  Ri 11,00 Ri 2.255,00 

17 
Saco plástico preto, reforçada, para lIzo com capacidade de 60 Unos -, 
acomodado emaeil.bgem c.xn 100 unidades. PC)' / NAVE / 206 Ri 49,00 Ri 10.094,00 

18 S0 pstico 	parente. com  apad.lad. deazrenar 	ki QULO / NAVE - 1 Ri 20.00 Ri 20.00 

VALOR =AL OOLOTEXII 	 2S R oQ— Ri 78.219,00 

SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS 

LOTE 14- PRODUTOS E UMPflA um MASCA VALORES 

fI'EII EWECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS (MIAM? nnnt Toi'*s. 
1 Bácla em plástico material virgem resistente com alça de ID litros na cor 

azul ou transparente. UNID,- LIMAR 56' Ri 15,00 Ri 840,00 

2 
Bacia em plástico material etagem resistente cotei alça de 25 litros na t 	/ 
azul ou transparvnte. UNIft (LIMAR -, 20/' Ri 39,00 Ri 780,00 

Bácla cm plástico material virgem resistente com alça de 30 litros na cor 
azul ou transparente UNIa, LUI4AR • 20 R$3~ Ri 780.00 

4 Bácta em plástico material viagem reslsteatc caio alça 4.60 litros øNIft7 LIMAR 20 / RidLOO R$1.300.00 

B5cb em plástico material virgem resistente, ~alça, de 2011001, na Cor 
azul ou tranpir"ntir. UNIft' LUMÁR 20 ' Ri 39.00 Ri 780,00 

6 Balde cm plástico mates-tal virgem resistente de 08 litros na cor azul tnpa UNIa' WAP / R$ 21,00 Ri 21.00 



Balde em plástico material virgem resistente de 10 litros na cor azul 
transparente 

UNI!). / / n/ RI 31.00 RI 1387,00 

$ Balde em plástico material virgem resistente de 20 litros na cor azul 
tnnsparenr UNI!). IRA!'' 40, R$16.90 R1676,00 

Carro de masutençio e limpeza funcional em plástico e ou microfibras com 
prensa, bandeja para utensibos de limpeza, balde de Ç  litros, cosi neo em lona, 
com suporte para vassoura rodo, rnop 	ri" e r. 	úmido com para choque de 	/ 
borracha e rodas silenciosas com armário de trancas coni duas portas. 

UNID./  SUPERPIt9" 2  / RI 1.700.00 RI 3.400,00 

Cesto com tampa para lixo de 12 litro, em plástico resistente. unia, lBAP io/ R$1400 R$1.03400 

11 Cesto coa tampa para lixo de 100 litros em plástico resistente. Unia  / lIA?  - 1 RI 39,00 RI 39,00 

12 Cesto coa tampa para lixo de 20 Litros em plástico resistente. 	/ unlD. ' IRA? 20 RI 12,00 11111240.00 

13 
Cetrm Celado p/ tixe, com 08 111~ em plástico resistiente 

unia ISA? / 22" RI 3.80 R$83.60 

14 Usado, rabo de cavalo de plástico com cabo plastificado unia" LUMAR / 19 / RI 9.50 n 100,50 

15 

Conjunto de lixeira com 04 depósitos para dasslflcaçáo deixo recidive), com 
capacidade de 50 litros cada deposito nas cores da reciclagem com os repectivos 
adesivos identificando cada uma. Com  suporte para fixação, parafusos, porcas, 
etc. Matéflal em polielileno de rotomokiagem de alta densidade, com proteção uvj 
com tampa basculante 

CONJ RETAlHa / is/ nsóao.00 n 12.240,00 

16 DkPesaor Para COPOS 200 mi mor UNEM / TRILHA  / 12 7 RI 46,00 RI 552,00 

17 Dispensador de 	toalha iMeolha 	 de 	durabilidade, UNEM, TIRitA / 20  / 437,00 RI 740.00 papel 	 em peliproplieno 	alta 

18 

Dispense parede para álcool gel e sabonete líquido manuseio prática e Fácil de 
ser InstaIadc seu ac,onamenrr, é atravM de teria, produzido cru plátiirn cir alta 
resistência; rtservarorlo Interno, visor central lransparrnte; aprovado pela 
Anvisa. 

urna 'TRILHA / 20/ RI 41,00 RI 820,00 

19 Espanador de cisai co.- cabo de madeira tamanho aproximado39CEL 
urna, Dl PwIa/ 53/ R$ 64s RI 344.50 

20 

Lixeira retangular de uso hospitalar, coo, capacidade para 100 L Injetada em 
p'hpt0pi'o dealta densidade, poasut pedal para acionamcnto da tampa, 
evitando a retrocontarninaç3o. alça pan sustentação do saco de lixo, evitando 
que o mesmo se desloque durante o adunamnito da tampa 

UNIa1  IBM / 20 R1340.00 RI 6.800.00 

21 
Lixeira em plástico resistente com pedal de 100 litros na cor branca. 
embalada em caiu de papelão. UNI!). ISA? 	/ 10 R1320.00 R$3.200.00 

22 
Lixeira eia plástico resistente com pedal de 60 litros na cor branca, embalada 
em caixa de papelia UNIRISA?' 14  / R$150,00 R$2.100,00 

23 
Lixeira em plástico resistente com pedal de 20 litros na cor branca. 
embalada em caixa de papelão UNID., ISA? / 30 RI 45,00 RI 2.350,00  

24 Useira simples em plástico resistente de 10 litros na cor branca 
uNtO.' ISA? / 6 - Ri 23.00 RI 138,00 

25 Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 llÜ'os na cor branca 	/ tptitj,-' tU / 90 / RI 26.00 Ri 2.340,00 

26 

Lixeira retangular, de uso hospitalar, coa capacidade para 25 litro. 
l$etada em polipropileno de alta densidade, possui pedal para anonamnno da 
Iampz evitando a retro'contaminação, alça para su.scentação do sacode lixo. 
evitando que o mesmo se desloque durante o acionamento da tampa 

U141ft/  IBM  / * / R$ 85,00 RI 3.400,00 

27 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para 50 litro,, Injetada 
em polipropileno de alia densidade, possui pedal. para adonameoto da tampa. 
evitando a retro-contaminação, alça para sustenração do saco de lixo, evitando 
que o mesmo se desloque durante o aciona mento da tampa. 

UNO). IBAP / 20/ RI 145,00 RI 2.900.00 

28 UNIa, supnpno/ 30 / nvsso RI5.250,00 
Mep 	de 	de p6 acrilico 	tamaniso 	60Cm de composição (teodol00% algodão, 
fio; 85% de acrílico) com rabo 

29 
tdop úmido sintético ponta dobrada 340g com composição (30% de algodão 
120%deviscoçe l50%poliéster com cabo - completo UNID. SUPERPRO' 30 / nw,00 R$ Z970,00 

30 

Pá com caixa coletora em poliestileno e cabo anatómico em 30. aluminlo com 
altura ergononérna, contendo trava de fixação do cabo na pá para transporte e 
despejo dos detritos, sendo leve e resistente. 	 / UNtO. BETANNI 38 / 11:1145.00  RI 1.710,00 

31 Pá para lixo, plástico de cabo loogo unia DE PwiNclS 44/ RI 7,50 RI 330,00 

32 

Rodo em plástico resistente com 30 cm com cabo em madeIra plasdflads, 
borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção da água acumulada, 
ponteira de plástico para rosquamento do cabo, que garante maior 
resistência e durabilidade Tamanho tirai para ser utilizado tanto em pequenas 
como em grandes superfícies. 

urna ni PRAIC7 147 RI 4.80 RI 705.60 
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33 

Rodo em plástico resistente com 50 cm Com cabo em madeira plastlflade 
borrachas poros duplas. com  maior poder de absorção da água wimulada, / 
ponteira de plástico para rosqueamento do cabo, que garante maior 
resistencia e durabilidade. Tamanho Ideal para ser utilizailo tantoem pequenas 
como em grandes superficies 

UNIft / 
DI FRANC% 157< RI 6,80 RI 1.067,60 

34 

Rodo manual em plástico resistente coei lAmina de eva, anatbmico, prático 
e resistente para pias e vidros para a retirada cflaa de água acumulada no 	

/
UMUI 

dimeações de 24x1 
Di ERANCIS1  41/ 

 
RI 4,90 RI 200,90 

35 
Rolo de plástico auto adalvo pan encapar e plastificar livros cadernos e 
documentos (papel coutact) transparente, medindo 45 cmx25m 	 / tow Dl pLlcE/ 2D/ RI 50.00 RI 1.00400 

36 Vassoura dc nylon com material ,lntttjco, pigmento e metaL 	/ UNIR DI PMNCIS' 173v. RI 7.20 RI 1.245.60 

37 Vassoura de plaçava com capa plástica cabo plastificado com rosa 	 -, UNID. DI FRANC15 81/ RI 20,00 RI 1.620,00 

38 Vassoura - - furo central 31 furos 	 / UNI», ' DI FRANCIS11  50 / RI 13.00 RI 650,00 

39 
Vassoura ideal para piso liso contendo em sua composição pigmento. maéda 
sintética e metal com cabo de plástico. unia, DI FI1ANCIS/ 200 RI 8,90 RI 1.780.00 

40 
Vassoura limpa teto com cerdas em nylon com cabo em alumínio de Zm p 
limpeza de tetos e pés de ventiladores UNIft' Dl ,nnoí 20 RI 35,00 RI 700,00 

41 Vassoura anti nka 	 150 metálica uNIa, Dl FRANCIS' 1 RI 20.00 RI 20.00 

42 k ~ lfl_ UNIa1  Dl FRANCIS 149 / RI 25,00 RI 3.725,00 

43 Vassoura de palha de caruaaba UNIft-' DI FRANCIS 127 ' RI 1.80 RI 228.60 

44 Vassoura 	bidé 	 39e UNIft CONDOR 43 RI 240 RI 111,80 para 	cabo pl~ com suporte azul 

VALOR TOTAL DO LOTE XIV RI 72.782.70 

SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS 

LOTE IS- PRODUTOS E LIMPEZA UNIU. MARCA VALORES 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS qja uwrr. TOTAL 

1 Avental plástico, confeccionados em pelíetileno do alta densidade leitosa 	' UNID. LACROTTA / 4o4 /  RI 9.00 RI 3.636,00 

2 Canudo em plástico, pacote com 100 unidad 	 , PCT GIMBA / 50 
/ RI 2.80 RI 140.00 

Coador P2fl caléem algedie bento cabo $astco e boa coei tio mínimo 10cmUNIR 
diâmetro 

114 SANTANA" 27$' RI 2,30 RI 632,50 

4 Corda psiu varal embalada em pacotes plásticos com 06 unIdades de 10 metros PCT PARANA 173 RI 13.50 RI 1335.50 

5 
Escova dental média, em material plástico de cor branca com detalhe cm azul 
embalada cm plástico e papel contendo cmi sua c nposiçãot resM / termoplásticas. nylon. Sncora metálica e pigmontoatóit$co 

UNIU CONDOR RI 1.650,00as 500 P1330 

Escova para unhas das mãos e pés confeccionada em plástico com cerdas ela 
naylon super macias tamanho 8.5x2.8x4.Ocin 	 / UNID. CONDOR 50 / RI 140 RI $0,00 

7 Escova sanitária com depósito UNID. CONDOR 553' R$6$0 R$ 3.594.50 

Escovão para lavagem de caixa d'agia au plastico 	- UNID. CONDOR / 126/ RI 2,80 RI 352,80 

9 
Esponja dupla face de 100 mui x 10 mm 	20 mm espuma depoliuretanoc fibra 
têxtil embaladas em sacos plástcos UNIU BA&ANINI4A/ 6027/ RI 0$ RI 3.013.50 

10 
Fósforo de cozinha com 40 palitos embalados em caixas de papel contendo 10 
unidades em cada maço tendo como composição clorato de potássio e 	/ 
aglutinantes 	 / MAÇO / 

/ 
PARANA / 427v RI 0.50 R$213.50 

11 lmufilmec/4Ocasrotoc/4omts ROLO' INSUIflJIE/ 250' RI aso R12425.00 

12 

Kit de prendedor de roupas com 24 unidades embalados em saco plástico, 
tendo como características uso maior ângulo de abertura, não marcar e não deixar 
as roupas escorregardo varal, sendo Ideal para todos osflposde roupa nacor 
preta 

PCT / PARANA/  84/ R$ 440 R$ 201.60 

13 
Lã de aço com carbono pacote de 60g com 8 unidades. com  14 pacotes em cada 
fardo ASSOLA$V 516' RI 14,60 RI 7.$3Z6o 

14 

Luva- hlglenlzaçAo e uso geral embaladas cm sacos plásticos de látex amarelo 
com forro focado nu algodão, palma antiderrapante, com virola. Seu 
comprimento 	total éde 29cm. Possui uma boa flexlhflldade e resistência á 	/ 
abrasão e rasgos forrados no tamanho pequeno.  

PAR / 5~ 332, 4.10 RI 1.361.20 

IS 

lava- hlØenlnção e uso geral embaladas em sacos plásticos de látex amarelo 
com forro focado eu, algodão, palma antiderrapante, com virola. Seu 
comprimento total ide 29cm. Possui uma boa flexibilidade e resistincu. à 
abno e rasgos forrados po tamanho médio. 

PAR SANNY / 869 R$4.10 RI 3.562.90 
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16 

Luva - higienuzação e uso geral embaladas em sacos plâ1cos de látex amarelo 
com forro focado em algodão, palma antiderrapante. com  virola. Seu 
comprimento total é de 29cm. Possui uma boa flexibilidade e rcs1,tnda !i 
abras3o e rasgos forrados no tamanho grande 

PAR SANNY 742 RI 4.10 RI 3.042.20 

17 
Palha de aço media n"01 25g composição: aço carbono, com 	unidade com 14 
pacotes em cada (anjo FARDO ASSOLAM 343/ til 18.00 RI & 174.00 

18 Palito para dente caixa com 200 unidades. cx PARANÁ  / 550' RI 0.80 (tI 440,00 

19 Sisal grosso aproximadamente 800grs ow PARÁNA ios  / RI 20.00 RI 2.100.00 

20 

Vela (RCfJ) tiniversal Para Piitrn De Bebedouro 1.2000 r,Ont,ndO Um Cartucho 
Com 4 filtrações 1 poilester, 2 carvao ativado, a doiosnita e 4 celulose. Deverá 
murar sujc'ras. gosto, cheiro, algas, cloro, incrustações e ferrugem 

UNI!). IM SANTANA 226 RI 66,00 RI 14.916,00 

Vela 7 dias pelo liqeido 315g embaladas em sacos plásticos e. acondicionados 
em caixa, de papelão com espessura: Sim. contendo parafina e pavio m 

SAI)
21 UNI!). 

FRANCISCO 120 RI 6.00 RI 720.00  

22 Touca e,ntela UNIfl VENUS 800 R$3,00 R12.400.00 

VALOR TOTAL DO LOTE XV RI 60,224,80 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: RS 269.643,30 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SEISSENTOS E 
QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS) 

Entrega: No prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de 
Compra/Fornecimento Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incide ciará 
sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à 
fabricação e transporte do objeto licitado. 

Horizonte - Ce, 06 de junho de 2017. 
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TAUÁ COMERCIO DE SANEANTES EIRE 1 ME 

CNPJ: 24.596.093/0001-27 
FRANCISCO LAUBERIO CAVALCANTE 

RG: 2809466-94 
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Tau.fl1. 

DECI.ARACÃO 

TAUÁ COMERCIO DE SANEANTES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ 24.596.093/0001-27, por intermédio do seu representante 
legal o Sr. FRANCISCO LAUBERIO CAVALCANTE, portador da cédula de identidade 2809466-94 e do CPF 734.482.303-91, 
DECLARA, que, nos valores apresentados acima, estão Inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenclários, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o 
fornecimento licitado 

Horizonte - CL 06 de junho de 2017. 

TAUÁ COMERCIO DE SANEANTES EIREU ME 
CNPJ: 24.596.093/0001-27 

FRANCISCO LAtJBERIO CAVALCANTE 
RG: 2809466-94 


