PREGÃO
Data de Impressão: 12/07/2011 16:43:00
Número: 263/2011
Número do Processo: 11882/2011

Tipo: Pregão Eletrônico
Situação: Publicado

Tratamento Diferenciado: Licitação com desempate ME/EPP/Cooperativa
Início das propostas: 06/07/2011 14:00
Limite para recebimento de propostas: 18/07/2011 14:00

Abertura das propostas: 18/07/2011 14:15
Limite para Impugnação: 14/07/2011 14:00

Órgão: Prefeitura Municipal de Uruguaiana
Entidade: Departamento de Compras e Materiais
Município/UF: Uruguaiana/RS
Objeto: Colchonetes para Escola de Educação Infantil

FORNECEDOR
Razao Social: JAIRO ANTONIO ZANATTA-EPP
Tipo de Empresa: LTDA - EPP
Endereço: RUA SÃO BORJA,960
Bairro: CENTRO
CEP: JAIRO ANTONIO ZANATTA-EPP
Município: JAIRO ANTONIO ZANATTA-EPP
UF: JAIRO ANTONIO ZANATTA-EPP

PROPOSTA(S)
Data de Envio: 12/07/2011 09:40:24
Item: 0001
Descrição: Colchonete para repouso, revestimento externo resistente em courino, cor azul real, permita lavagem
e secagem rápida nas duas faces. Estrutura interna em lamina de espuma selada D33.Medidas 1,85 cm
de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de altura. Proteção antiácaro e antialérgica.
Quantidade: 12
Unidade de Medida: Unidade
Valor Unitário: 200,0000
Valor Total: 2.400,0000
Marca: CANTEGRIL
Fabricante: CANTEGRIL
Detalhamento: Colchonete para repouso, revestimento externo resistente em courino, cor
azul real, permita lavagem e secagem rápida nas duas faces. Estrutura
interna em lamina de espuma selada D33.Medidas 1,85 cm de comprimento x 65
cm de largura e 5 cm de altura. Proteção antiácaro e antialérgica.

DECLARAÇÃO LEGAL
Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos
de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, estar enquadrado como microempresa conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de
preferência.
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