
ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA DE VEREADORES DE LUIZ ALVES

RUA 18 DE JULHO, n.º 1204 – 1º andar – CEP 89115-000 - LUIZ ALVES  SC

               CARTA CONVITE
                                   .
                                                   MELHOR PREÇO 

                                                   Prazo 05 dias úteis

                         Nos precisos termos da Lei 8666, e,
necessitando dar cumprimento a legislação com relação a
COMPRAS necessárias para uso deste Poder Legislativo,
solicitamos o especial obséquio de V.Sas., no sentido de
cotar o material especificado abaixo, que deverá ser
entregue na sede do Poder Legislativo quando solicitado,
ou, caso o fornecedor estar situado a menos de 500 metros
da sede, o(a) encarregado(a) pelos serviços da copa irá
busca-los :-

24 pacotes de 500 gramas de café MELITA.

06 pacotes filtro de papel marca MELITA 

15 kilos de açúcar

12 latas de leite em pó marca NINHO

05 latas de café com leite em pó três Corações 330 gr.



25 pacotes de sequilhos 200 gr.

06 pacotes guardanapos de papel MILI com 50 de 30,0 x
29,5
20 embalagens de copos plásticos COPOBRAS
transparente de 180 ml com 100 unidades.

50 embalagens de copo térmico  com 25 unidades de 120
ml cada.

06 Colheres inoxidáveis pequenas para uso do café.

10 fardos de papel higiênico MILI perfumado com 12
unidades.

02 pacotes de sacos para lixo em rolo NOSSO ROLL 100
litros com 25 unidades.

20 pacotes de sacos para lixo NOSSO ROLL de 15 litros
com 25 unidades 

15 pacotes de sacos para lixo NOSSO ROLL de 30 litros

06 toalhas de 0,50 x 1,00 para limpeza.

06 panos de copa

04 vassouras noviça

02 vassouras palha de milho

02 rodos para limpeza



02 rodos para espalhar cera 

04 litros álcool 46º para limpeza.

08 frascos de 750 ml de cera BRILHO FACIL
AMARELA

10 frascos de 1 litro limpador PERFUMADO – para
asseio de ambientes.

02 unidades em spray de MATA BARATAS E
FORMIGAS de 300 ml

12 unidades de AGUA MINERAL de 20 litros

04 litros de AGUA SANITÁRIA

10 unidades de PAPEL TOALHA

06 lampadas FLUORESCENTES  de 100 WATTS.

01 tapete para porta modelo CAPACHO.

12 unidades de DETERGENTE

12 unidades de ESPONJA tipo SCOTT BRITE

30 fardos de AGUA MINERAL com gás.

30 fardos de AGUA MINERAL sem gás.



12 xicaras médias com pires para uso do café na COPA     

As mercadorias com prazo de validade de UM ANO,
poderão ser entregues de imediato, as demais ficam a
DISPOSIÇÃO deste Poder, que solicitará quando
necessário, cotadas ao preço do dia..
LUIZ ALVES-SC. 14 de fevereiro de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES.

DJONEI CESARO SCOLA – Presidente. 

Luiz Alves, 15 de Fevereiro de 2017.

Autor: Presidente da Câmara


