
E.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME 
- 

,P
CNPJ: 21.253.68110001-70 l.E: 06.372860-5 

Rua Sebastião Regis, 1176 BAIRRO AEROPORTO CEP 63020-840 - Juazeiro do Norte - CE 

Tel : (88) 3572-1615 / E-m311: e.rindcom@gmaiLcom 	
r 

À Prefeitura Municipal de Farias BritoYEstado  do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 
n° 8.666/93 e Lei n° 10.52012002, bem como às cláusulas e condiç5es da modalidade Pregão n° 2018.04.05.1. 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 

1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na confecção de camisas destinadas ao 

atendimento das necessidades dos Programas Sociais e das diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, 

conforme especificações apresentadas no abaixo. 

MARCA! VALOR 
ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QTDE. VALOR TOTAL 

UNITÁRIO  MODELO 

Camisa em malha pv antipiling 30% algodão e 70% poliéster, 

1 pintura em serigrafia, gola redonda, frisos no punho, cores UNID 3700 ER 18,55 R$ 	68.635,00 

variadas e tamanhos: P, M, G GG e EXXGG 

Camisa em malha pv antipiling 30 0/6 algodão e 70% poliéster, 

2 pinturas em sublimação total, gola redonda, frisos no punho UNIO 1300 ER 19,30 R$ 	25.090,00 

e na gola, cores variadas e tamanhos: P, M, G GG e EXXGG 

Camisa em malha pique, pintura em transfer, punho e gola 
UNID 2600 ER R$ 	35,20 R$ 	91.520,00 

polo, cores variadas e tamanhos: P, M, G GG e EXXGG 

TOTAL: CENTO E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS 1$ 185.245,00 

Valor Total da Proposta: R$ 185.245,00 ( CENTO E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO 
REAIS) 
Proponente: E R Indústria e Comércio Eireli - ME 
Endereço: Rua Sebastião Regis, 117 Aeroporto, Aeroporto, Juazeiro do Norte-CE, CEP 63020-840 
CNPJ N 21.253.68110001-70 
Data de Abertura: 19104/2018 
Horário de Abertura: 09:00:00 
Prazo de Entega: Conforme edital e Contrato 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Juazeiro do Norte-CE, 19 de Abril de 2018. 

ER,INOÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. 

E R Indústria e Comércio Eireli - ME 	 Aeroporto -c. 	63020:. 

CNPJ: 21.253.68110001-70 	
JUAZEIRC 

E. R. tNDSTR E CO RC\O EREU 
cNpJ: 21 .253,681 10001-70 

Rua SebaSt0 RegS N° 1176 

Aer0PO0 - CEP 63020840 
JUAZEIRO DO NORTE - CE 
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E.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI — ME
, 

 
CNPJ: 21.258.681/0001-70 - IX: 06.372860-5 

Rua Sebastião Regis, 1176 BAIRRO AEROPORTO, CEP 63020-840 - Juazeiro do Norte -2FL  

Te!.: (88) 3572-1615 / 9 9644-4266 (Tim) 
 

E-mail:e.rindcoin@ginail.com  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRifO/CE 

PREGÃO PRESENCIAL N9  2018.04.05.1 

DECLARAÇÃO 

Aempresa E R Indústria e Comércio Elreli - ME, inscrita no CNPJ riQ 21.253.681/0001-70, por 

intermédio de sua representante,'légal, Sra. Eliane Maria de Macedo, portadora da crteira de identidade 

N° 2002034043044 SSP/CE, e4'o CPF N 9  308.170.993-87, estabelecida a Rua Seb/stio Regis, N 2 1176, 

Aeroporto, Juazeiro do NorteE, CEP 63020-840, DJECLARA sob as penas da lei, pa,á todos os fins de direito 

a que se possa prestar, es/ecialmente para fa~  prova em processo Iicitatórj6 na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL W- 2018.04.05.ljjunto ao Município/e Farias Brito, Estado do CearáXo seguinte: 

1) Que tem 
pleno7ertame

nhecimentoVde  todos os parâmetroseelementos dos produtos/bens a 

serem ofertados no presente/ 	licitatórios; 	 / 
2) Que concorda4ntegralmente com os termos deste ediál e seus anexos; 

3) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 

presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei N°. 8.666/93. 

4) Que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do 

instrumento convocatório; 

5) Que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste Edital; 

6) Que, em cumprimento ao estabelecimento na Lei n 09.854, de 27/10/1999, publicada no DOU 

de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, no emprega menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos 

em trabalho algum, salvo na condiç ão de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

7) Que no fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei W. 8.666193 

8) Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, ser E R Indústria e Comércio 

Eireli - ME (microempresa) nos termos da legislaç ão vigente, no possuindo nenhum dos impedimentos 

previstos no § 42, do art. 39.  da Lei complementar n° 12312006. 

Pelo que, por ser expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei. 

Juazeiro do Norte-CE, 16 de abril de 2018. 

/ E R Indústria e Comércio Eireli —ME 
Representante legal Eha ne Maria de Macedo 

CPF: 308.170.993-87 

j EL 

 
35 12,426 

'ReonheçoO9 SEMELHA A) a firma de: EL NE MARIA 
MACDo. CONFERIDO ( 	 ) 	DOU w. 	Juaz ei ro 	dr- 
Nort-Ceara, 18/04/2018. 

- 

P.,ulo de Tarso Gondim Machado 



4L) 	: 

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

PREGÃO 201 8.04.05.1 

O Município de Farias Brito/CE faz saber que a Empresa ER 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ n°21.253.681/0001-70, apresentou, 

dentro do prazo estipulado no Edital Convocatório, as amostras dos itens 

referentes ao Pregão n° 2018.04.05.1, cujo objeto é a Contratação de serviços a 

serem prestados na confecção de camisas destinadas ao atendimento das 

necessidades dos Programas Sociais e das diversas Secretarias do Município de 

Farias Brito/CE. 

Atesto, ainda, que as amostras fornecidas pela referida empresa 

NÃO apresentaram nenhuma irregularidade. 

Farias Brito/CE, 16 de Abril de 2018. 

ceu2 	yo ' j. t1 /trO/t, 

Assinatura do Responsável 

'AI 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



	

lIl 	 j_. 

Jcé !4e!mr 2Iém Gcm 
Fu PirtQ Mcr 146 - Cntr - rba1h - 
FcDN: (0~B) 3532 3130 - €P: 63.180-000 , "UM 	
4JPJ: 05A4077010001-53 - CG1=: 06.687918 - 4 

CNTA XRFEF'FUE N 52  0763-4. PGENC1A: I57 P: 003 CAIXP, 	NIc4 FE I 

PREGÃO 2018.04.05.1 	 FL kk 
A Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os _Tp1 
n °  8.666/93 e Lei n °  10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão o 

2018.04.05.1 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1, caso 
sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

	

Objeto: 	Contratação de serviços a serem prestados na confecção de camisas destinadas ao 
atendimento das necessidades dos Programas Sociais e das diversas Secretarias do Município de 

Farias Brito/CE 

Item Especificação Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total 

Camisa em malha pv antipiling 30% 
1 algodão e 70% poliéster, pintura und 3700 R$ 	18,57 R$ 	68.709,00 

em serigrafia, gola redonda, 
frisos no punho, cores variadas e 

- I tamanhos: P, M, G GG e EXXGG  

Camisa em malha pv anpiling 30% 
algodão e 70% poliéster, pinturas 

2 em sublimação total, gola redonda, und 1300 R$ 	19,30 R$ 	25.090,00 
frisos no punho e na gola, cores 
variadas e tamanhos: P, M, G GG e 
EXXGG 

Camisa em malha pique, pintura em 
transfer, punho e gola polo, cores und 2600 R$ 	35,23 R$ 	91.598,00 
variadas e tamanhos: P, M, G GG e 
EXXGG 

R$ 	185.397,00 

CENTOS E OITENTA E CINCO MIL E 	TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 	 1 R$ 	185.397,00 
CENTOS E OITENTA E CINCO MIL E/TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS 

Proponente: José Helmer Selem Gomes -Me( 
Endereço: Rua Pinto Madeira, 146 - Centro - Barbalha-CE 
CNPJ: 05.140.770/0001-53 
Data da Abertura: 19/04/2018 
Horário de Abertura: 09:00h Agência N°: 1957 / Conta Corrente N°: 0763-4 OP 003 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento 
do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, 

garantia, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, 
constantes da proposta 

BARBALI-JA-CE, 19 de Abril de 2018 	 osã HELMER BELEM GOMES 
CPF: 307.427.063-20 

'9 



• 	 José Helmer Belém Gomes 	 . 
Rua Pinto Madeira, 146- Cento - Barbalha - Ceará 
FONE. (0xx88) 3532 3130 - CEP: 63.180-000 	 ° FL4) 	) CNPJ: 05.140.77010001-53 - CGF: 06.667.918-4 

CONTA CORRENTE N8 0763-4 AGENCIA: 1957 OP: 003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Para Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO/CE 

PREGÃO PRZSENCI. N °  2018.04.05.1 

Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na confecção de camisas destinadas ao atendimento das 
necessidades dos Programas Sociais e das diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE 

JOSE RELMER BELEM GOMES - ME inscrito no CNPJ n °  05.140.770/0001-53, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr.JOSE HELMER BELEM GOMES portador (a) da Carteira de Identidade n° 
926314-85SSP-CE e do CPF n °  307.427.063-20, DECLARA, por seu representante legal, sob as penes de 
lei a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório junto ao 
sunicipio de acima especificado, o seguinte; 

1-Que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital, ressalvado o direito recursal, bem como 
de que recebeu todos os documentos a informações necessárias para o cumprimento integral das 
obrigações desta licitação; 

2-Quepara cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4 1  da Lei n° 10.520/2002, de 17 de julho de 
2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos do Edital do Pregão em epígrafe; 

3-Q- oara fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pel. ei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 

4-Que para os fins do disposto na lei complementar no 123/2006, sob es sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas de lei, que está empresa, na presente data, enquadra-se como microempresa. 
Declaro ainda que a empresa não tenha nenhum impedimento e está excluída das vedações constantes do 
8 4° do art. 30  da lei complementar 1.2.312006. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma 
apresente, sob as penas da Lei; 

5-Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo 
1.icitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

6-Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos serviços a serem 
ofertados, que sua proposta de preços atende integralmente aosrequisitos constantes no presente 
certame licitatórios; 

7-Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento 
Io objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, 
;arantia, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes 
Ia proposta 

a-Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste pregão, 
ue tem ciência dos prazos de entr e 	abelecidos no Edital 

a-Declara que sob as pene da Lei, ue etend e as exigências do edital acima especificado no que se 
cefere à habilitação jurídica, qua ificeção t cnica e econõmico-financeira,e que esta regular 

a fazenda nacional, e sagu idade social e o FGTS. 
el ue, por ser a expressão da ve dade firmo os presentes sob as penas da Lei. 

Barbalha/Cã; 18 de Abril de 2018 
A 

0 

íIIr 	. o vpm gugi 
Ruaun e 	mpelo, 342-Centre 	J 	JOSE HELMER 12H MES 

R.00n •ço (POR SC 	 a roa â. JOSÉ HELt4ER 	 RG 926314-85 CPF: 307 427. 3-20 
8SI.ÉM 001458. CONFER O ( 	 ). DOU FÉ. 
B.rbalha-C.ari, 18/04/ 018. 
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1 ND 
MAR ITEM ESPECIFICAÇÕES QTDE  

MOD 
ELIO 

VAL9R 
uxo VALOR  TOTAL 

NITAR 

Camisa em malha pv antipiling 30% algodão e 

1 
70%poliester, pinturas em serigrafia, gola 

UND 3.700 
FIO 

18 00 68 709 00 
redonda, friscos no punho, cores variadas e KARIRI ' • 
tamanhos: P, M, G, GG, EXXGG. 

Camisa em malha pv antipiling 30% algodão e 

2 
70%poliester, pinturas em sublimação total, gola 

UND 1.300 
FIO 

19,00 25 090 00 
redonda, friscos no punho e na gola, gola, cores KARIRI ' • 
variadas e tamanhos: P, M, G, GG,EXXGG. 

camisa em malha pinque, pintura em transfer, 
FIO  

3 punho e gola polo, cores variadas e tamanhos: P, UND 2.600 
KARIRI 

35,00 91.598,00 
M, G, GG, EXXGG. 

TOTAL GLOBAL 185.397,00 
7 

r  "I  â9  

1 

FI9jj70 , 

E. 

PROPOSTA PADRONIZADA 
(ANEXO III) 	 /0 

À PREfEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ESTADO DO 
CEARA. 

Pela presente DECLARAMOS inteira submissão aos preceitos legais 
em vigor, especialmenteos/da Lei n° 8666193 e Lei n° 
10.52D12002, bem como as"clausulas e condições da modalidade 
PREGAO N° 2018..04.05.1.V 

DECLARAMOS ainda, que não ocorreu FATO QUE NOS IMPEÇA de 
participar da mencionada LICITAÇAO. 

ASSUMIMOS o compromisso de bem e FIELMENTE fornecer os 
PRODUTOS/BENS especificados no anexo 1, caso sejamos 
vencedor da presente LICITAÇAO. 

OBJETO: CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 
NA CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DOS PROGRMAS SOCIAS E DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE, conforme 
especificações apresentadas abaixo; 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 185.397,00 (cento e oitenta 
e cinco mil trezentos e noventa e sete reais) 

DATA DA ABERTURA: 19 12018 
HORÁRIO DA ABERTU - 08:00 horas 
PRAZO DE ENTREGA: Co forme Edit e Contrato 
VALIDADE DA PROPOST . 	essenta dias) 

RACHEL FERREIRA GONÇALVES - ME, CNP) (MF) n° 07.775.87610001-59 
RUA DA INDEPENDENCIA N 2  650, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - CEP 63.185-000 - FARIAS BRITO/CE. 

E-mail fiokarirUgmail.com  , telefone (88) 99648-5667 	 99 

SÓ - 
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PREGÃO N° 2018.04.05.1 

DAS DECLARAÇÕES 

RACHEL FERREIRA GONÇALVES-ME, pessoa Jurídica de direito privado, 
inscrita CNPJ/MF no 07.775.87610001-59, com sede na cidade de 
FARIAS BRITO/CE, na Rua DA INDEPENDENCIA N° 650, BAIRRO 
NOVA ESPERANÇA, CEP 63.185-000, e-mail fiokariri@gmail.com  que 
por intermédio de seu representante legal, a senhora RACHEL FERREIRA 
GONÇALVES, brasileira, solteira, empresaria, portadora da carteira de 
identidade n° 96029002022 SSP/CE, inscrita no CPF/MF n° 845.092.793-
53, residente na rua da independência n° 640 apartamento no i, bairro 
nova esperança, FARIAS BRITO/CE, CEP 63.185-000, contato pelo 
telefone (88) 99648-5667, e-mail fio»riri©gmail.com  DECLARA para 
os devidos fins de direito, especialmentpara fins de prova em processo de 
licitação, PREGÃO N° 201.8.04.05.1Y junto ao MUNICÍPIO DE FARIAS 
BRITO/CE, sobe as penalidades cabíveis que: 

DECLARAÇÃO 1-SUBITEM 4.5.1(ANEXO II) 	
/ 

DECLARA para os devidos fins de direito, especialmente para 
Xde's 

 de prova 

em processo licitatório, que tem PLENO CONHECIMENTO  todos os 

parâmetros e elementos dos PRODUTOS/BENS a serem ofertado no 

presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos 
registros constantes neste edital. 

DECLARAÇÃO II-SUBITEM 4.5.2(ANEXO II) 

DECLARA para os devidos fins de direito, es 'cialmente para fins de prova 

em processo licitatório, que CONCORDA Vntegralmente com os termos 

deste edital e seus anexos. ÁuI 

DECLARAÇAO Ili-SUBITEM 4.5.3(ANEXOII) 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova 

em processo licitatório, sob as penalidades cabíveis, que INEXISTE 
QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA 
HABILITAÇÃO para participar no presente certame licitatório, bem assim 

RACHEL FERREIRA GONÇALVES - ME, CNPJ (MF) n°07.775.876/0001-59 
Rua DA INDEPENDÊNCIA N 2  650, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CEP 63.185-000 - FARIAS BRITO/CE. 

E-mail flokariri©gmail.com  ,telefone (88) 99648-5667 
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4) 

( FLj'L. c) 

a' 

que ficamos cientes da obrigatoriedade de DECLARAR ocorrências 
posteriores, nos termos do art. 32, § 2 0 , da Lei n° 8.666193. 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 18 ANOS 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova 
em processo licitatório, que em cumprimento ao estabelecido na LEI no 
9.854, de 2711011999, publicada no DOU de 2811011999, e ao inciso 
XXXIII, do art. 70  da Constituição Federal, não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

DECLARAÇÃO DE INIDÔNUIDADE 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova 

em processo licitatório, que não fomos declarados INIDÔNEOS para licitar 
ou contratar com Administração Pública, nos termos do inciso IV do 
artigo 87 da Lei n° 8.666193. 

DECLARAÇÃO MICRO EMPRESA 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova 

em processo licitatório, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da Lei, ser MICROEMPRESA nos termos da legislação vigente, não 

possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 40, do art. 30, da Lei 
Complementar n° 12312006.. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, eu, RACHEL FERREIRA 

GONÇALVES, representante legal já qualificada, firma todos os termos das 

presentes DECLARAÇÕES acima, sob a

/

'penas da Lei. 

onhe 3peçaa 
Farias Brito/CE, 17 de abril de 2018. 	 .x. 

£Q~-ít E 	VE5~ 	 Em tes~ 
da verdade 

CNPJ N° 07.775.8761000 59 
RACHEL FERREIRA GONÇALVES 	 - 	 GOflÇ 	e Oliveira 

CPF N° 845.092.793-53 
SOCIA ADMINISTRADORA 

7 
RACHEL FERREIRA GONÇALVES - ME, CNPJ (MF) no 07.775.87610001-59 
Rua DA INDEPENDÊNCIA N 9  650, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CEP 63.185-000 - FARIAS BRITO/CE. 

E-mail fiokariri@gmail.com  , telefone (88) 99648-5667 
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DECLARO rara os devidos fins aue nos precos oferecidos estão 

incluídas todas as despesas com material e mão de obra, bem como, 

impostos, encargos trabalhistas e previdenciá rios, fiscais e 
comerciais, taxas, seguros, fretes e deslocamentos de pessoal e 

quaisquer outras despesas, pertinente á prestação do objeto acima 
especificado. 

PROPONENTE: RACHEL FERREIRA GONÇALVES-ME 

ENDEREÇO DA EMPRESA: Rua DA Independência no 650, bairro 
Nova esperança, CEP 63.185-000, FARIAS BRITO/CE, E-mail: 
fiokarirUgmail.com  telefone (88) 99648-5667 
CNPJ/MF: n° 07.775.876/0001-59 

Farias Brito/CE, 17 de abril de 2018. 

kCáR~ GONÇA S—MÈ 
CNPJ N° 07.775.87610001-5 
RACHEI FERREIRA GONÇALVES 
CPF N° 845.092.793-53 
SOCIA ADMINISTRADORA 
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RACHEL FERREIRA GONÇALVES — ME, CNPJ (MF) n° 07.775.87610001-59 
RUA DA INDEPEND"ENCIA N2  650, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - CEP 63.185-000 - FARIAS BRITO/CE. 

E-mail fiokariri@gmail.com  , te l efone (88) 99648-5667 
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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

PREGÃO 2018.04.05.1 

O Município de Farias Brito/CE faz saber que a Empresa 

&Q1 	WVQ 	7oly,e-Lo 	 , inscrita no 

CNPJ n° D' t4b. /0004 b't , apresentou, dentro do prazo 

estipulado no Edital Convocatório, as amostras dos itens referentes ao Pregão n° 

2018.04.05.1, cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados na 

confecção de camisas destinadas ao atendimento das necessidades dos 

Programas Sociais e das diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE. 

Atesto, ainda, que as amostras fornecidas pela referida empresa 

NÃO apresentaram nenhuma irregularidade. 

Farias Brito/CE, 16 de Abril de 2018. 

Assinatura do Responsável 

CNP3 N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pïmentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - TeL (8$) 3544 1223 


