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PREGÃO ELETRÔNICO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - ALEMA
 

Pregão Eletrônico   Nº 00004/2021 - Pregão abandonado 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

38.733.861/0001-51 - LIMNOS - HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Laboratório - Análise Fisico-
Química

Unidade 1 R$ 88.003,4500 R$
75.000,0000

R$
75.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vespasiano, 09 de fevereiro de 2021 Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0139/2020) Prezados Senhores, Após examinar e estudar
cuidadosamente os documentos desta Solicitação de Proposta com os quais concordamos e tendo tomado pleno conhecimento da
natureza e condições de execução/fornecimento nela contidos, no que possam afetá-los em custo e prazo, apresentamos uma
proposta para execução dos referidos serviços. Declaramos que a empresa assume inteira responsabilidade pela veracidade da
documentação apresentada e expressamente autoriza qualquer pessoa física ou jurídica a fornecer a, as informações atinentes a
CONTRATANTE, junto que essa entidade julgar oportuno obter, bem como todas as informações complementares que a
CONTRATANTE, solicitar, sob pena de desclassificação. Declaramos que o regime de enquadramento fiscal desta empresa se constitui
como empresa em regime de tributação normal – lucro real. O valor total de nossa proposta de monitoramento é de: R$ 79.350,00
(Setenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: • NOME DA EMPRESA: LIMNOS HIDROBIOLOGIA E
LIMNOLOGIA LTDA • CNPJ: 38.733.861/0001-51 • PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS ÚTEIS • CONDIÇÔES DE PAGAMENTO: 21 DIAS
APÓS A LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS O preço total desta proposta para as campanhas de monitoramento conforme descrito no
escopo desta proposta, inclui: • Mobilização e desmobilização de todos os equipamentos e materiais necessários para a amostragem;
• Serviços técnicos de escritório, campo e supervisão, inclusive confecção do relatório; • Análises laboratoriais; • Tributos, inclusive
ISSQN (a ser recolhido para a Prefeitura Municipal de Vespasiano/MG) e contribuições de qualquer natureza, adicionais sociais e
trabalhistas. . Nossa proposta é válida por um período de 60 (sessenta) dias. Obrigamo-nos ainda, caso nos seja adjudicado o acordo,
a assiná-lo dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data da notificação pela CONTRATANTE, bem como a atender a
todas as condições prévias à assinatura do termo de aceite do acordo. Para efeito do acordo, os dados da empresa são os seguintes:
Razão Social: LIMNOS HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA LTDA CNPJ: 38.733.861/0001-51 Endereço: Avenida Prefeito Sebastião
Fernandes, Nº 83 – Bairro Centro CEP: 33200-000 – Vespasiano/MG E-mail: propostas@limnos.com.br Tel.: (31) 3427-1600
Comercial LIMNOS HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA LTDA

Total do Fornecedor: R$
75.000,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
75.000,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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