
 

        
 

A empresa marcelo simoni com sede na cidade rua Manoel Teixeira 50 centro tapejara rs, com CNPJ sob n.º  04664811/0001148,  

propõe, conforme do edital, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir condições:        

PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2022 marca própria 

 

ITEM  UN  QTDE.  CÓD.  DESCRIÇÃO  Valor unit Valor total 

1  UN  10.000,00  18340  ABRAÇADEIRA NYLON ENF. GATO 

4.8X400MM  

0,34 3.400,00 

 

 Declara, outrossim, que os produtos ofertados estão de acordo com as especificações técnicas, inclusive quanto à garantia dos mesmos.      

Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao 

cumprimento de seus termos.        

a) Para fins do disposto, que não possui sócio, cotista ou dirigente, bem como não possuem em seu quadro funcional nem que irá contratar empregados com 

incompatibilidades com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia, de assessoramento, que seja membro da comissão de 

licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.        

b) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará a Ata de Registro de Preços, o Sr. marcelo simoni portador da carteira de identidade RG nº        

4036920173 e CPF/MF nº 97778613-34        

c) A validade a proposta de 360dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.         

d) Para contato informamos: Responsável/Representante Legal: marcelo simoni 54 3344 1552 54 9 9996 3216         

E-mail: manu.publicidade@gmail.com Marcelo Simoni - proprietario/gerente - cpf 977786130-34 - rg 4036920173 - banco inter (077) agencia 01 - ct 55856560 marcelo 

simoni e-mail: manu.publicidade@gmail.com        

Tapejara de 2022           

_______________________________________________        

Marcelo Simoni CPF: 977.786.130-34 RG: 40.369.201-73 SSP/RS Marcelo simoni me ie: 138/003340 CNPJ: 04.664.811/0001-48 Rua Manoel teixeira 50 centro 

cep 99950-000 tapejara rs 54 3344 1552 whattsapp 54 9 9908 0458         

Declaro que o preço unitário líquido e total, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas todas e quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou 

com terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.         

 

 

 

E-mail:  

assinatura de contrato -  atendimento.simoni@gmail.com 

empenhos e arquivos -  manu.publicidade@gmail.com 

orçamento -  simonisolucaovisual@gmail.com – simonipublicidade@gmail.com 
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