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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMISSAO PERMANENTE DE UCITAQAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA(?AO (SME)

PROCESSO N° P07246812019

PREGAO ELETRCNICO N° 057/2019 •SME

Do Julgamento:MENOR PREQO POR ITEM

Data: 14 de Junho de 2019
Hora da Abertura:09:00 Horas

4
\

DO OBJETO: Aquisigao de armarios e arquivos deslizantes, com instaiagao, pagos com recursos oriundos dos Termos de

Compromisso do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao (FNDE), conforme as especificagoes e quantitativos previstos no

Anexo I •Termo de Referenda deste Edital. _
VALORPROPOSTA DE PREQOS

UNITARIO \ TOTALIF iUNIDlQUANTI
“Is UN1D 06 ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AQO. Descrigao: Arquivo deslizante em ago chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor

platina, com quatro gavetas e travamento unico, fechamento atraves de tambor ciiindrico, com gavetas corredigas regulaveis

distanciadas a cada 400mm. 0 Sistema de deslizamento das gavetas sera atraves de rolamento metalico telescopicos de

ago zincado. Os puxadores embutidos e as dimensSes do porta etiquetas tambem embutido e de 75 x 40mm. Deve ser tratado

contra oxidagSo com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Apos o processo acima descrito o

produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostatico de pintura a po,

consolidando a superffeie do produto com 50 micra de espessura de tinta, no minimo. Rodape em chapa de ago pintada na

mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensoes: Aitura:105cm Largura:47cm

Profundidade: 71cm. TERMO 201400681- QUANT.2; TERMO 201600784-QUANT.2; TERMO 20160066- QUANT.2.

IS

550,00 3.300,00MARCA: GQS MODELO: ARQ-40

Prego Unitario: Quinhentos e Cinquenta Reais
Prego Total: TrfesMilTrezentosReais_

CONPIQOES GERAIS
]_ :; :|mOR TOTAL DA PROPOSTA :R$: 3.300,00 (TRESMIL TREZENTOS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, coniados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , apos ordem de fomedmento .
COt

~

OES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

Dedaro expressamente que sera cumprido o fomedmento de acordo com as especificagoes, a partir da assinatura do contrato.

Dedaramos para iodos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os precos e prazos acima indicados, estamos de

pleno acordo com as condigoes estabelecidas para esta licitagao, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Ja estao indusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerdais, taxas,fretes, seguros

deslocamentos de pessoat e quaisquer outros custos ou despesas que inddam ou venbam a incidir direta ou indiretamente

sabre o fomedmento dos produtos, consfantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigendas do PREGAO ELETRONICO N° 057/2019 - SME

comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricagao;Garantia de 12 (doze) meses

contra defeito de fabricagao;mercadoria de pracedenda nacional.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG:0759-5, C/C:33.039-6

Talita Medeiros Costa Queiroga
Diretora
RG: 1240084341MEX-CE
CPF: 012.742,983-26
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