
 PROPOSTA DE PREÇOS 

MARTINS JR. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - ME (COMERCIAL MARTINS JR)

CNPJ: 15.459.519/0001-00. INSC. EST.:   15.374.330-1    INSC. MUNICIPAL: 212629-8

ENDEREÇO: PASSAGEM 2 DE JUNHO Nº 05 CEP: 66.645-105 CASTANHEIRA - BELEM - PA

TEL/FAX: (91) 3351-4902

E-MAIL: cmartins.jr@hotmail.com

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL      AGENCIA:5559-X     CONTA CORRENTE:210-0

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa)dias

PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES

VALIDADE DOS MATERIAIS: 12 MESES

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL

PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO

REF: PREGÃOELETRONICO  N° 005/2021-PMSIP- DATA DE ABERTURA: 13 de abril de 2021 AS 09:00 HORAS

Pelo presente, submetemos á apreciação de V. Sas., nossa proposta de preços relativa á Licitação em epigrafe, declarando que:

PRAZO DE ENTREGA:O fornecedor deverá entregar o objeto desta licitação no prazo máximo de 10 dias úteis, em quantitativos e qualidade compatíveis com o termo de referência deste edital (Anexo I), 
contados a partir da data do recebimento da Nota de empenho ou Ordem se Compra, em dias e horários de expediente.

Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL DE BEBÊ, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, cuja 
empresa fornecedora será contratada mediante especificações deste edital e seus anexos.



Item Descrição Unid Quant Marca/Modelo

1 Camisetinha em tecido 100% algodão pct c/ 03 unidades. PCT 120 11,68R$            
 onze reais e 

sessenta e oito 
centavos 

1.401,60R$                  
 mil quatrocentos e 
um reais e sessenta 

centavos 
Baby Star

2
Conjunto pagão composto por 3 peças confeccionada em 
malha 150 fio, 100% algodão, nas cores branca,
amarelo e verde bebê.

CONJ. 120 20,44R$       
 vinte reais e 

quarenta e quatro 
centavos 

2.452,80R$                  

 dois mil, 
quatrocentos e 

cinquenta e dois reais 
e oitenta centavos 

 Palminha 

3
Fralda descartável infantil tamanho P para crianças com 
peso aproximado 3 a 6 kg.

PCT 120 27,11R$            
 vinte e sete reais e 

onze centavos 
3.253,20R$                  

 três mil, duzentos e 
cinquenta e três reais 

e vinte centavos 
Maxxi Baby

4
Fralda de pano tecido duplo, extra absorvente, composição 
100% algodão, medida mínima 70x70 cm,
lisa, cor branca pct. C/ 05 un.

PCT 120 21,65R$            
 vinte e um reais e 
sessenta e cinco 

centavos 
2.598,00R$                  

 dois mil, quinhentos 
e noventa e oito reais 

Incomfral

5
Kit com 03 pares de flanela 100% algodão, tamanho 80x80 
cm, cores variadas.

Unid 120 21,05R$            
 vinte e um reais e 

cinco centavos 
2.526,00R$                  

 dois mil, quinhentos 
e vinte e seis reais 

papy

6
Kit com 03 pares de sapatinhos para bebê, em malha, 
tamanho único

Unid 120 13,63R$            
 treze reais e 

sessenta e três 
centavos 

1.635,60R$                  
 mil seiscentos e 

trinta e cinco reais e 
sessenta centavos 

Mellimy

7
Kit com 03 pares de meias material 70% algodão, 26% 
poliéster, 2% elastano, tamanho 0 a 15.

Unid 120 10,69R$            
 dez reais e 

sessenta e nove 
centavos 

1.282,80R$                  
 mil duzentos e 

oitenta e dois reais e 
oitenta centavos 

Ratimbum

8 Sabonete infantil (em barra) 90g. Unid 120 4,00R$               quatro reais 480,00R$                     
 quatrocentos e 

oitenta reais 
Granado

9 Sacola de bebê na cor branca ou bege, tamanho M. Unid 120 84,36R$            
 oitenta e quatro 

reais e trinta e seis 
centavos 

10.123,20R$                
 dez mil, cento e vinte 

e três reais e vinte 
centavos 

Mave Baby

V. unit V. Total



10
Toalha de banho infantil, com capuz, 100% algodão, tamanho 
1,20x90 m cor branca, amarela ou verde bebê

Unid 120 20,75R$            
 vinte reais e 

setenta e cinco 
centavos 

2.490,00R$                  
 dois mil, 

quatrocentos e 
noventa reais 

papi baby

28.243,20R$                

 O valor global da proposta e de R$ 28.243,20 (Vinte Mil, Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Vinte Centavos)

DECLARAMOS TOTAL ACEITAÇÃO A TODAS AS NORMAS DA PRESENTE.

Na hipotese de ser adjudicado a esta empresa o objeto licitado, o representante legal para assinatura do contrato ou qualquer outro documento sera:

NOME:Janderson Queiroz Machado

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Comerciante

RG: 6038900 PC/PA

CPF:599.049.172-72

CARGO: Diretor Administrativo

CELULAR:(91) 99602 1009

PROCEDENCIA NACIONAL

Frete Incluso

Belém, 13 de abril de 2021

Janderson Queiroz Machado

CPF: 599.049.172-72

MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 15.459.519/0001-00

Local da entrega:no Almoxarifado da secretaria, em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Nos valores propostos estão inclusos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, licenças, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam 
influir direta ou indiretamente no custo da prestação dos serviços e objeto da presente licitação, e, ainda, as despesas relativas à desmobilização de pessoal e equipamentos necessários, quando couber

TOTAL DA PROPOSTA

 A empresa declara inteira aceitação a todas as condiçoes constantes no presente Edital de Pregão Eletronicol n°  005/2021 - PMSIP


