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BRASUKA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - E/RELI - ME
CNPJ: 2J.438.15410001-301/I.E: 10.622.344-5 IiRua 93 n° 295 St. Sul

Goiânia - Goiás (62) 3434-81591/ (62) 9-86195322 Ii brasuka.vendas@putlook.com
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Brasuka Comercio e Representação - Eireli - Me inscrita no CNPJ nO 21.438.154/0001-30, sediada na Rua 93 nOJrs'i;~""'"
Goiânia-Goiás. CEP: 74.083-140, lendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecime~á)-
produto(s), de coriformidade com o Edital mencionado, coriforme planilha e condições abaixo, já inclusas fodos os custos
diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.
Declaramos que os produtos são de primeira qualidade.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos aforneeer o material no prazo, local, condições e especificações
previstas no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.
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Trava de Segurança em cabo de aço de alta resistência e cadeado com chave
de segurança com extensão de no mínimo 1,8m. SMART COMPANY UND 20 R$ 58,49 R$ 1.169,80
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Concordamos em manter a validade desta proposta por um per iodo não inferior a 60 dias, a contar da abertura da mesma. t 't U
Até o recebimento da nota de empenho e/ou oulro documento correspondente, esta proposta constituirá um compro,?/sso de ~ ~ '1 (f\(JJ)

nossa parte, observada as condições do Edital. .d~~~
DADOS BANCARIaS: ftiasl!! •••••••••• ~
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ::a~"''''''' L.
CONTA: 2955-7 n I O ")/1.P 1
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OPERA CÃO' 003

PATRICIA M URA QUIRINO DE
FEITAS

CPF: 565.479.941-04
TITULAR

Goiânia, 21 de Setembro de 2016,
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