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Assunto: Reojrso - Preglio P'esenciat N‘ 001’2020 Processo CNOC55'2020

COMISSAO DE LICITAQAO DO SESI - CONSELHO NACIONAL

r ef er en t e:

r
I.
F

Procadfencia: 5 Estrelas ServK?3S de Apoio Aami...

PREGAO p r e s e n c ia l N° 001/2020
PROCESSO N° CN0055/2020

5 ESTRELAS SERVIQOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., sociedade inscrita no
CNPJ sob 0 n° 02.830.621/0001-28, ambas com sede no SAAN, Quadra 01, Lote 1.090/1.100,
Brasilia-DF, CEP 70.632-100, enderego eletronico: farias@grupo5estrelas.com.br, vem
respeitosamente, porseu procurador ja devidamente qualificado no auto do processo, a presenga
de Vossas Senhorias, com fundamento no item 9.1 do Edital, e art. 22, § 1°, do Regulamento de
Licitagoes e Contratos do Sistema SESI, interpor
■

RECURSO
contra a aceitagao e habilitagao da proposta de pregos e documentagao da licitante J MACEDO
PEREIRA (ADJEL SERVIQOS) ME, pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o
n° 10.653.264/0001-06, requerendo seja o presente recurso recebido e os autos remetidos para
a autoridade competente por seu julgamento, onde se espera seja conhecido e provide ao final,
segundo as razoes de fato e de direito em seguida aduzidas.

/

1. DA INEXEQUIBILIDADE DO PREQO
/

A recorrida foi considerada vencedora por supostamente ter apresentado proposta erri
atendimento a todas as condigoes e exigencias da Licitagao. No entanto, conforms restara ao
final explicitado, a vantajosidade do prego decorreu de redugao artificial da carga tributaria /
incidents, em violagao as normas aplicaveis, de carater mandatorio, de acordo com o regime
tributario optado.

/

MATRIZ:
Brasilia-DF: SAAN Quadra 1, Lote 1090;1100. Asa Norte - CEP 70.6532-100 / Tel: (55){61) 3963-3060
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Os contribuintes submetidos ao regime do lucro presumido, no que se insere a recorrida,
nos termos Regulamento do Imposto de Renda de que trata o Decreto n° 9.580, de 22 de
dezembro de 2018, tem, por presungao, pre-fixagao do percentual estimativo do lucro, incidente
sobre a receita bruta, a servir de base de calculo do Imposto de Renda da Pessoa Juridica IRPJ e da Contribuigao Social obre o Lucro Liquido - CSLL.
No caso vertente, considerada a atividade constitutiva do objeto social da recorrida, qual
seja a prestagao de servigos em geral, a base de calculo do IRPJ e do CSLL e de 32% da receita
bruta, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda:
“Art. 591. A base de calculo do imposto sobre a renda e do adicional,
em cada trimestre, sera determinada por meio da aplicagao do percentual de
oito por cento sobre a receita bruta definida pelo art. 208, auferida no periodo
de apuragao, deduzida das devolugoes e das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, e observado o disposto no ^ 7° do art.
238 e nas demais disposigoes deste Titulo e do Titulo XI (Lei n° 9.249, de
1995, art. 15 : e Lei n° 9.430, de 1996, art. Te art. 25, caput, inciso I).
(...)

Art. 592. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata
0 caput do art. 591 sera de ( Lei n° 9.249, de 1995, art. 15, ^ 1°):
(...)

Ill - trinta e dels por cento, para as atividades de:
a) prestagao de servigos em geral, exceto a de servigos hospitalares e
de auxilio diagnostico e terapia, patologia clinica, imagenologia, anatomia
patologica e citopatologia, medicina nuclear e anallses e patologlas clinicas,
desde que a prestadora desses servigos seja organizada sob a forma de
sociedade empresaria e atenda as normas estabelecldas pela Anvisa (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1°, Inciso III, alinea “a”):
Dessa feita, conhecida a base de calculo e as aliquotas dos tributos referidos, era de rigor
que a recorrida tivesse langado, na formagao de pregos, a carga tributaria aplicavel, suficiente
para impactar sobremaneira o valor final da proposta, o que, no entanto, nao fez, gerando
redugao artificial do valor global, em violagao ao comando do Item 6.5 do Edital:

-t ::
MATRIZ:
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“6.5. A proposta devera ser cotada por preco fixo total, em moeda
corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, incluindo todos os
custos das obrigagoes da licitante, inclusive os tributarios e o frente, se
houver.” (destaques nossos).
Sendo certo que a execugao da relagao contratual objeto da licitagao implicara a geragao
do fato gerador da obrigagao tributaria, a recorrida nao estara imune a incidencia dos tributos
referidos, a teor do disposto na Clausula Decima Primeira da minuta do contrato^ impondo

o

desembolso de recursos nao provisionados destinados ao seu pagamento, redundando em risco
a exequibilidade do contrato, dado que a proposta aqui impugnada se valeu de urn artificio
contabil para deturpar a disputa, reduzindo artificialmente o seu custo, violando as regras do
certame.
Haja vista a carga tributaria aplicavel, que tern por base de calculo a receita bruta, os
tributos nao podem ser desconsiderados ou diminuidos, fato o qual impunha a recorrida, optante
pelo lucro presumido, fazer constar da sua planilha de pregos, na rubrica destina ao lucro, o
percentual referente aos valores de IRPJ e CSLL a serem pagos, sob pena de inexequibilidade
da proposta, conforme entendimento ja consolidado no ambito do Tribunal de Contas da Uniao,
tal como revela o precedente abaixo coligido:
“217. No tocante ao LDI, cumpre mencionar que as despesas com tributos
federais incorridas pelas empresas optantes pelo lucro presumido correspondem ao
percentual de 11,33%, sendo 4,8% de IR, 2,88% de CSLL, 3% de COFINS e 0,65%
de PIS.
218. E certo que o Tribunal de Contas da Uniao ja fixou orientagao no sentido
de que o IR e a CSLL nao devem constar das planilhas de obra. Contudo, sendo
despesas obrigatorias, incidentes inclusive sobre o total da receita, retidas
antecipadamente pelo tomador do servigo, nao ha como se deixar de considerar esses

1

CLAUSULA d e c ima PRIMEIF^ - DAS OBRIGAQOES FISCAIS
Os tributos que sejam devidos em decorrencia direta ou indireta do presente CONTRATO, ou de sua execugao, serao de exclusive
responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma tributaria, sem direito a reembolso. 0 CONTRATANTE, quando fontes retentoras,
descontarao e recolherao, nos prazos da lei, os tributos a que estejam obrigados pela legislagao vigente.
Paragrafo Unico - 0 CONTRATANTE podera exigir, a qualquer tempo, a apresentagao das certidoes negativas que comprovem a
regularidade fiscal Federal, Estadual e Municipal da CONTRATADA, sendo certo que a nao apresentagao podera ensejar a rescisao deste
CONTRATO, alem da possibilidade de aplicagao das sangoes ora previstas.

MATRI2:
Brasilia-DF: SAAN Quadra 1, Lote 1090;1100. Asa Norte - CEP 70.6532-100 / Tel: (55)(61) 3963-3060
FILIAIS:
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Culaba-MT: Rua Botafogo, 236, Jardim Guanabara - CEP; 78010-670/ Tel: (55)(65)3055-0055
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tributos como despesas efetivas incorridas pelos contratados prestadores de servigos
continuados e que impactam significativamente o valor do contrato.
219. A exempio das empresas optantes pelo lucro presumido, a
administragao deve avaliar a exequibilidade da proposta, no que se refere ao LDI, a
luz dos regimes fiscais advindos da contratagao. Antecipe-se, contudo, que nao
devem ser aceitas, sem as devidas justificativas, propostas que nao contemplem o
pagamento de todos os tributos. Do mesmo modo, lucro, como se sabe, pode ser
maximizado com uma boa gestao de mao de obra, mas nao se deve abrir mao de urn
mlnimo aceitavel, pois nao e crlvel que prestadores de servigos estejam dispostos a
trabalharem de graga para o Erario. Nao fixar lucro mlnimo e urn incentivo para que
as empresas avancem sobre outras verbas, como direitos trabalhistas, tributos e
contribuigoes compulsorias, como tern sido praxe.” (TCU. Proc. 006.156/2011-8.
Plenario. Acordao 1214/2013. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Sessao: 22/05/13)

Neste mesmo sentido a doutrina de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes em “Planilha de
custos: IRPJ e CSLL", Forum de Contratagao e Gestao Publica, volume 67, ano 6, julho de 2007,
paginas 128/129):
"no momenta de o particular formular a sua proposta, ele necessita
considerar todos os custos (diretos e indiretos) que tera com a prestagao do
servigo, a fim de poder estimar o quanto recebera concretamente de lucro - fim
de toda atividade constitulda como empresarial.
Ora, assim sendo, nao podemos esperar que urn empresario que
deseje sobreviver por muito tempo desconsidere em seu prego de venda a
despesa que tera de desembolsar com IRPJ e CSLL (...). Pode-se afirmar que
agora tais tributos devem ser computados dentro do porcentual previsto para
0 lucro, ja que este nao tern urn teto limite estipulado em lei”.
Concretamente, a recorrida deveria ter considerado uma carqa tributaria estimada
de 7,68% sobre a receita bruta, a teor do disposto no art. 3°, §1° da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 19952, q q^g nao o fez, considerado o seguinte parametro de calculo:

2 Art. 3° A aliquota do imposto de renda das pessoas juridicas e de quinze por cento.
§ 1° A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicapao de R$ 20.000,00 (vinte mil reals) pelo
numero de meses do respectivo perlodo de apurapao, sujeita-se a incidencia de adicional de imposto de renda a aliquota de dez por
cento.

MATRIZ:
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IRPJ: para servigos em geral, para os quais nao haja previsao de

percentual especifico, a presungao do lucro sobre a receita bruta e de
32% (art. 15, §1°, inciso III, da Lei n° 9.249/1995), sobreaqual incidente
a allquota de 15% de IRPJ (art. 28 da Lei n° 9.249/1995): 100 x 32% =
32% X 15% = 4,8%
•

CSLL; para servigos em geral, para os quais nao haja previsao de

percentual especifico, a presungao do lucro sobre a receita bruta e de
32% (art. 15, §1°, inciso III, da Lei n° 9.249/1995), sobre a qual incidente
a aliquota de 9% (art. 3°, inciso III da Lei n° 7.689/1988): 100 x 32% =
32% X 9% = 2,88%
Assim, emerge ter a recorrida apresentado proposta inexequivel, porquanto nao
considerada, na formagao de prego, a totalidade dos tributes incidentes, tornando mandatoria
sua inabilitagao, a teor do disposto nos Itens 8.1 e 8.2 do Edital:
“8. DO JULGAMENTO
8.1. Sera considerada vencedora a licitante que apresentar proposta
que atenda a todas as condigoes e exigencias desta Licitagao, e de MENOR
PRECO GLOBAL, entretanto os valores dos itens deverao estar dentro do
estimado pelo SESI/CN, neste ia inclusos todos os custos relatives a
tributos, mao de obra, equipamentos utilizados, servigos, operagbes de carga
e descarga, e demais encargos de qualquer natureza.
(...)

8.3. Case a proposta de menor valor nao atenda as exigencias
contidas neste instrumento convocatorio, seja quanto a habilitagao ou quanto
as especificagoes, o(a) Pregoeiro(a) passara ao exame da segunda colocada,
na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate apurar a proposta que
atenda todas as condigoes e exigencias desta Licitagao."
Segundo o comando dos dispositivos editalicios mencionados, compete ao pregoeiro,
apos concluida a fase de lances, o exame da proposta classificada em primeiro lugar quanto a
compatibilidade do prego em relagao ao estimado para contratagao. Era impositivo aferir nao
apenas o valor global, mas o correto preenchimento da planilha e a presenga, na composigao de

l
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prego, dos tributos incidentes, de maneira a aferir a consideragao dos custos reals envolvidos
na execugao do contrato licitado, obrigagao essa violada pela recorrida. Assim, nao se pode ter
por aceitavel a proposta apresentada, dado o erro deliberado no seu preenchimento, que
conduziu a uma redugao artificial do prego.
Conforme constava da revogada Instrugao Normativa n° 2, do entao Ministerio do
Planejamento, Orgamento e Gestao, mas que serve de baliza referencial, admitia-se a
inexequibilidade, nao da proposta de prego global, mas de itens parciais da planilha de custos e
formagao de pregos, sendo passiveis de aceitagao pela administragao do certame licitatorio,
desde que nao contrariassem a leqislacao viqente. Ocorre que o case dos autos envoive
justamente hipotese de violagao a obrigagao tributaria aplicavel, com impacto sobre a
exequibilidade da proposta.
No mais, incide, no particular, o disposto no Item 7.10 do Edital, ja que nao demonstrada
a viabilidade da proposta apresentada pela recorrida.
Cite-se que, superada a fase de lances e declarada como vencedora a recorrida,
ve-se preclusa a oportunidade de retificacao da planilha ou apresentacao de
documentacao complementar, na esteira do disposto no art. 20. incisos X. XI e Xll, do
Requiamento de Licitacoes e Contratos do Sistema SESI, devendo sua analise ocorrer de
acordo com os itens constitutivos do prego, do que se extrai a inexequibilidade da proposta, cujo
reconhecimento e imperativo.
Por todo exposto, conclui-se que empresas do Lucro Presumido, em fungao da carga
tributaria fixa em relagao a receita bruta, devem comprovar exequibilidade quando o lucro/custo
indireto em sua planilha for inferior ao minimo (7,68%) para garantir o pagamento dos tributos
federais, o que nao se verifica quanto a recorrida, impondo sua desclassificagao.

n

MATRIZ:
Brasilia-DF: SAAN Quadra 1. Lote 1090;1100. Asa Norte - CEP 70.6532-100/ Tel; {55)(61) 3963-3060

FILIAIS:
Belo Horizonte: MG - Rua Valter Campoiina Diniz 59 Venda Nova • CEP 31.615-255/Tel: (55) (31) 2538-1223
Goiania-GO: Rua Professor Venerando de Freitas, Quadra 11, Lote 03, Setor Jao - CEP; 747.673-010/ Tel; (55)(62} 3280-2797
Cutaba-MT: Rua Botafogo, 236, Jardim Guanabara - CEP; 78010-670/ Tel; (55)(65)3055-0055

ISO
mo o i r®OHSASi8ooi
mrnumm

M

ISO 9001

SGI

Pagina 6
www.grupo5estrelas.coi

<^bE^lAS

2. DA IRREGULARIDADE DO PREQO DOS MATERIAIS
Noutro ponto, cumpre impugnagao dos valores atribuidos aos itens constitutivos dos
materiais de limpeza e higiene, referentes a produtos que nao atendem ao padrao de qualidade
atualmente consumido pelo SESI e violam exigencia expressa constante do Edital, conforme
revela o Item 2.6:
"2.6. A contratagao dos servigos de limpeza e conservagao, e gargom
dentro dos parametros e rotinas estabelecidos neste Termo de Referenda,
com fornecimento de mao de obra e respectivos insumos e a forma que
garante ao Conselho Naclonal do SESI a utilizacao de materiais de boa
qualidade com o menor custo financeiro possivel, sem necessidade de
logistica interna para manutengao de grandes estoques e aquisigoes.”
A qualidade dos materiais tambem e referida em diversas outras passagens do Edital, a
saber os Itens 7.1, alinea “b”, 7.3.1, 8,11.1,11.12,11.41 e 14.14, o que revela nao sero menor
prego o criterio preponderante, conforme opgao indevidamente feita pela recorrida na sua
formagao de prego, o que ira repercutir, por obvio, no padrao dos servigos a serem executados.
No particular, cumpre o cotejo entre os itens e valores unitarios constantes da planilha
“Material de Limpeza e Higiene” apresentada pela recorrida com os orgamentos anexos, o que
revela a insuficiencia do valor total mensal de R$ 1.806,20 (urn mil, oitocentos e seis reals e vinte
centavos) para fazer frente as despesas com aquisigao dos materiais segundo o padrao de
qualidade perseguido pelo licitante.
Novamente ve-se ter a recorrida langado mao de agoes contrarias aos interesses da
licitante para reduzir artificialmente o prego e tornar, assim, competitiva sua proposta, o que nao
se concebe, porquanto viola comando imperativo do Edital, por nao atender as exigencias do

r\

instrumento convocatorio, que previu a qualidade dos materiais como requisite para a formagao
de pregos pelos licitantes.

MATRIZ:
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No particular, em fungao da irregularidade aqui noticiada, ou a proposta e inexequivel, ou
havera comprometimento da qualidade dos servigos fornecidos pela recorrida, pois a estimativa
de custo de aquisigao de materials de limpeza e higiene nao e suficiente para custear a utilizagao
de produtos segundo o padrao exigido pelo Edital,
Com efeito, dada a violagao aos comandos do instrumento convocatorio, cumpre a
inabilitagao da recorrida.
4. DO PEDIDO
Ante 0 exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provide ao final para inabilitar
a recorrida por inadequagao da proposta aos comandos do Edital, bem como, aos ditames da
legislagao tributaria.
Brasllia-DF, 29 de maio de 2020.

IZ DERLANE GONpALVES FARIAS
Pr o c u r ad o r
RG n °701.470-SSP/DF

CPF N» 295.936.461-91

MATRIZ:
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VENDEDOR: 4010-ALEXANDRE

UNILIMP DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA

DATA; 29/05/20 00:00

CNPJ: 07.011.212/0001-13 / IE: 0746026000183
ENDERECO: ADE Conjunto 1, Lote 03 - Nucleo Bandeirante / Brasilia-DF / CEP: 71.710-350
TEL: 61 3354-8898 - email: unilimp@unilimp.com.br-www.unilimpdisti1buidora.coiii.br

NOME:i339-5 ESTRELAS ADMINISTRACAO E SERVICOS
RAZAO: 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOlO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP
IE;
BAIRRO; ASA NORTE

CNPJ; 02.830.621/0001-28
END; SAAN QUADRA 01-1100

CIDADE; BRASILIA-DF

FONE; (61 )3963-3060

im

r;
SEQ

COD

REF

1

2691

10020018

UN

MARCA

DESCRI?AO
PAPEL INT2D FD 2000F 22,5X20,5 RENOVA

QTD

TOTAL

VLR UNIT

RENOVA

CX

15,00

87,65

1.314,75

IPEL

CX

4,00

163,90

655,60.

PREMISSE

FR

7,00

10,50

73,48

3M SCOTCH

PT

2,00

6,30

12,60

FORTCOM

PT

32,00

11,25

360,00

FORTCOM

PT

24,00

11,30

271,20

CX 2000 FOLHAS MED 22,5X20,5CM

2
3

2609
3440

10010230/1001
0034

CX 8000 FOLHAS MED 9,6X20:SCM

Cl 0607

ALCOOL GEL 70 ANTISSEPT 500ML CLEAN

PAPEL HIG INT FD 8000F 9,6X20,5 IPEL

12FRX500ML

4

4164

HO O O 1457037

ESPONJA DF USO GERAL 75X110 10UN SCOTCH
PT1X10-CX

5

2600

LIAM210

REFIL ASSENTO SANITARIO 40F INFINITY
CX 40 FOLHAS

6

3010

LIAM310

REFIL ABSORVENTE HIGIENICO INFINITY
PACOTE25UNIDADES

7

3094

169

ESPANADOR PENA AVESTRUZ 45CM

DUSTER

UN

1,00

30,20

. 30,20

8

4017

SP9324VD

PANO MICROFIBRA MULTIUSO VD 4UN 35X35CM

BETTANIN

PT

1,00

12,30

12,30

VLR TOTAL:

2.730,13
0,00

VLR ST:

-

.
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Alexandre Prado
Representante de vendas
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5 Estrelas Servieo de Apoio
CNPJ: 02.830.621/0001-28
Endereeo; Saan Qd. 01 Lt. 1.100 Asa Norte, Brasflia-DF
:■

DESCRICAO DE PRODUTO

UNIDADE QU|^T.

Papel Toalha Intercalada Folha Dupla (1.250 F) Florax
Papel Cai Cai Interfolhado 9,5cm X 20cm 10000 Folhas Florax
Gel Antisseptico Premisse
Esponja dupla face c/4 Schwanke
Odorizador de Ambientes Air Wick Freshraatic
Odorizador de Ambientes 1 Aparelho + ReFil 12ml Freshmatic
Protetor Sanitario Melcover 7x86 FLS
Saquinhos desc. p/absorv. Higienico
Espanador de pena (Duster)
Flanela Branca "G" (Primepro) 12 und

15
4
7
4
20

CX
CX
UND
PCT
FRASCO
UND
CX
CX
UND
PCT

E
2
2

1
3

TOTAL

.

'■

VALOR
R$ 83,30
R$ 165,00
R$ 19,90
R$ 7,57
R$ 22,68
R$ 59,90
R$ 198,90
R$ 155,30’
R$ 32,25
R$ 16,56
. i.i- .

VALOR
TOTAL
R$ 1.249,50
R$ 660,00
R$ 139,30
R$ 30,28
R$453,60
R$ 898,50
R$ 397,80
R$ 310,60
R$ 32,25
R$ 49,68
■

/

X

1/

R$ 4.221,51

VALO R TO TAL D A PR O PO STA R $ 4.221,51
Prazo de entrega; Imediato
Validade da proposta: 30 dias
Entrega gratuita

s;v.

■ a

Condigoes de pagamento: Credito em conta
Prazo de garantia: 12 (DOZE) meses

; ,1
BRB - Banco de Brasilia
Agencia: 105
Conta N9 023389-9
is;.

28 de maio de 2020 - Brasilia, DF.
MANOEL CASSIO DE SOUZA 6UEDES
CPF:930180455-72

Manoel Cassio de Souza Guedes - ME - CNPJ; 07.266.26O/00Q1-52 - CF/DR 07:465:87S«)Ql^si
Q SMPW - Trecho 3 - BIoco B - Loja .33 - CEP: 71.735-093 - Pad^ Way - Brasilia - DF
Telsfones: (61) 3401-2513 1 9 9805-5605- E-mai'; mcgpapeiaria@mcgpape!aria.com.br

••

ri
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ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIOOS EIRELI - ME '
;

'

K
CNPJ N" 33.514.001/0001-03 ■ CF/DF N“ 07.304.578/001-90
K Venda de materiais de expediente, Suprimentos de informatica, Cartuchos e Toner em
.
F
Geral, Softwares, Hardwares, Perifericos, Materiais de Limpeza, Copiadoras,
. Computadores, Manutencao em Pcs e Notebook, Manutengao em Redes Adls/Wireless

T

Office Mix

■

¥

^

BRASILIA-DF. 28 DE MAiO DE 2018.

IS%■

rii: -sSife

fj*-.

ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIQOS EIRELI - ME. Inscrita no CNPJ sob o MF n*
33.514.001/0001-03, com sede no SPLM Conj. 07 - Lote 14- CEP: 71.732-070.- Placa Das Mercedes - N. Bandeira'nte- DF, por
intermedio de seu representante legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta para os itens abaixo:
Cliente: 5 Estrelas Servigo de Apoio Administrativo LTDA
Enderego: Saan Qd. 01 Lt. 1.100 Asa Norte, Brasilia-DF

MEDIDA

QUANT.

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

Papel Toalha FD 1250 F,

Caixa

15

R$ 89,90

R$ 1.348,50

Papel Interfolhado SOFT 9,5cm X 20cm F 10000

Caixa

4

R$ 174,90

s- R$ 699,60

R$ 153,30
R$ 33,96

PRODUTO

:

Pacote

4

R$ 21,90
R$ 8,49

Bom Ar Glade,

Unidade

20

R$ 24i90

R$ 498,00

Odorizador Automatico de Ambientes,

Unidade

15

R$ 64,90

R$ 973,50

Protetor Sanitario 7x86 FLS.

Caixa

2

R$ 199,50

R$ 399,00

Refil para descarte de absorvente Higienico,

Caixa y

2

R$ 159,90

R$ 319,80

R$ 34,50

R$ 34,50
R$ 50,97

Unidade ?!

Alcool em Gel Antisseptico Premisse.
Esponja dupla face leve 4 pague 3

Espanador de pena tamanho "G"
Flanela 33x33

Unidade
Unidade

^

1

’

R$ 16,99
R$ 4.511,13

3

TOTAL GERAL

n

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 4.511,13 (QUATRO MIL QUINHETOS E ONZE REAIS E TREZE CENTAVOS)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 07(SETE) Dias.
PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS. CONDIQOES DE PAGAMENTO: Usual do Orgao.
PRAZO DE GARANTIA: 12 (Doze) Meses BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2901-7
CONTAN" 27644-8

i

■

Declaramos que nos pregos cotados estao inclusos todas as despesas, de qualquer natureza, ciistos diretos e indiretos, 'i#
inclusive tributes incidentes taxa de administragao, materiais, servigosj encargos socials, trabalhistas, seguros, lucres e outros
necessaries no cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, inclusive frete.
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(TEIsMAjgE^IRA DA SILVA
MiSi>Er308.374.051r49
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S07553-SSP-DF
PROCURADORA
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SPLM Conj. 07 - Ldte 14 - Cep: 71.732-070 - Placa Das Mercedes - N. Bandeirante - DF
Tel: 061-3399.3309 — Fax: 061-3036.1175 - Email: abbraofficemix@uol.com.br
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