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PRO SPACE

SOLUQOES E

SERVIQOS

LTDA* ME
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(R$)
•.

(R$)

CADEIRA UNIVERSfTARIA COM
SUPORTE PARA LIVROS E PRANCHETA

FIXA PARA DESTROS E CANHOTOS

250,00 240,00270,001.5001
UND. 205,00

Sobrat-CE, Jÿ_de Julho de 2019.

MARIA ROSIANA DOS SANTOS
Gerente da Celula de Logfstica

Coordenadoria Administrativa da SME
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Prefeilura Municipal de Sobral - CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Vlriato de Medeiros. 1250 - Centro, Sobrai - CE. 62011-060 Contato:{88) 3677*1190
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1. Declaro, para todos os fins de direito, que realizei pesquisa de pregos para

comprovagao da vantagem da Adesao do Registro de Pregos, oriundo do Pregao

Eietronico n° 157/2018 da Universidade Federal de Santa Maria.

2. A consulta foi feita a partir de itens simiiares contidos em Pesquisa de pregos com

base em, no minimo 03 (tres) propostas de fornecedores que atuem no ramo do

objeto a ser licitado;

3. Os valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente, no sentido de que

suas medias nao apresentam grandes variagoes, nao comprometendo a

comprovagao da vantagem de adesao a ata em epfgrafe, representando de forma

satisfatoria os pregos praticados no mercado.

4. Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos pregos de acordo

com a descrigao correta dos itens, requeridos pelo setor e com valor usualmente

praticado pelo mercado.

Sobral-CE, Jl_ de Julho de 2019.

MARIA ROSIANA DOS SANTOS
Gerente da Celula de Logistica

Coordenadoria Administrativa da SME

Prefeitura Muni
Rua Viriato de Medeiros, 1250

icipa
)-C(

il de Sobrai - CNPJ 07.598.634/0001-37
entro, Sobra! - CE. 62011-060 Contalo:(88) 3677-1190
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Att: Setor de Compras

COTACAO DE PRE£0

RAZAO SOCIAL: PRO SPACE SOLUTES E SERVIÿOS LTDA -ME

CNPJ: 26.389.S90/0001-80
ENDERECO: Rua Guaipa, 778 - si 153 - B12 - Vila Leopoldina - Sao Paulo - SP

Prezados Senhores, conforme solicitado segue nossa proposta para o fornecimento de mobiliario em

geral.

VALOR
TOTAL JR$)

VALOR
UNIT. (R$)ESPECIFICACAO QTD.UNO.ITEM

CADEIRA UNIVERSITARIA COM SUPORTE PARA

LIVROS E PRANCHETA FIXA PARA DESTROS E

CANHOTOS.

Cadeira escolar com prancheta lateral fixa

acoplada a estrutura, Composto por estrutura

metalica, assento, encosto, porta-livros e

prancheta plasticos. A prancheta deve ser

fabricada em ABS injetado com contra-tampo

tambem injetado em Polipropileno nas dimensoes

620 mm de comprimento por 318 mm de largura

aproximadamente, permitindo a insercao de uma

folha A4 rotacionada em 20° em sua superffcie de

trabalho. Tampo e contra-tampo devem ser

encaixados um no outro por meio de 5 encaixes e

fixados por meio de um parafuso pars plastico

abrafando entre eles a estrutura de suporte do

conjunto. A altura da prancheta ao chao na regiao

de apoio do cotovelo deve ser de

aproximadamente 685 mm e a mesma deve

possuir uma inclinafao em torno de 10° com o

piano horizontal afim de proporcionar maior

conforto ergonomico ao usuario. 0 assento deve

ser confeccionado em polipropileno copolimero

(PP) injetado e moldado anatomicamente com

acabamento texturizado. Suas dimensoes

405.000,001.500 270,00UND01

Pro Space Soiutjdes e Servigos Ltda. -ME
Rua Guaipa, n° 778 st 153 bl 2 -Sao Paulo - SP - CEP 05089-000

Fones: (11) 99636 1199 / 98236 1199 -E-mail: prospace.solucoes@gmatl.com
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aproximadas devem ser 465mm de largura,

420mm de profundidade com 5mm de espessura

de parede. Deve possuir cantos arredondados e

unir-se a estrutura por meio de 4 (quatro)

parafuso 5x30 para plastico. A altura do assento

ate o chao deve ser de 460 mm aproximadamente.

0 encosto deve ser fabricado em polipropileno

copolimero injetado e moldado anatomicamente

com acabamento texturizado, com dimensoes

aproximadas de 460mm de largura por 330mm de

altura, com espessura de parede de 5mm e cantos

arredondados, unido a estrutura metalica pelo

encaixe de dupla cavidade na parte posterior do

encosto, sendo travado por dois pinos fixadores

plasticos injetados em polipropileno copolimero,

na cor do encosto, dispensando a presenfa de
rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos

para ventilapao. 0 porta-livros deve ser produzido

em polipropileno copolimero virgem pelo

processo de injefao de termoplasticos. Ele deve

ser totalmente fechado nas partes laterais e

traseira e com aberturas para ventiiagao na parte

inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-

livros deve medir aproximadamente 270mm x

85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm.

Deve acoplar-se ao assento atraves de abas que se

prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura

onde serao fixadas por 2 parafusos. A estrutura

deve ser fabricada em tubos de apo 1010/1020,
sendo a base de ligapao do assento e encosto e as

pernas com tubos de secpao oblonga 16x30 mm e

espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas

travessas horizontais em tubo de 22 mm de
diametro e 1,2mm de espessura de parede que

servirao de encaixe para o suporte da prancheta.

Esse por sua vez deve ser fabricado em um tubo

19 mm de diametro e 1,2 mm de espessura de

parede. Todas as peÿas da estrutura metalica
devern ser unidas por solda MIG, tratadas em

conjuntos de banhos quimicos e pintadas com

tinta epoxi (p6), o que garante protepao

antioxidante e uma maior vida util ao conjunto.

Alem disso todas as pontas dos tubos devem ser

cobertasbuchas plasticas.
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TOTAL: (quatrocentos e cinco mil reals} 405.000,00

Pro Space Solutjoes e Servipos Ltda. -ME
Rua Guaipa, n° 778 si153 bi 2-Sao Paulo - SP-CEP 05089-000

Fones: (11) 99636 1199 / 98236 1199- E-mail: prospace.solucoes@gmail.com
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60 (sessenta) Dias

05 (Cinco) Anos.

Permanente e Local.

Incluso Nos Prepos.

c/entrega.

60 (Sessenta) Dias, f

Prazo De Entrega:

Garantia Dos Produtos:

Assistencia T6cnica:

Impostos E Demais Tributos:

Pagamento:

Validade Da Proposta:

*26.389.590 / 6001 -
PRO SPACE SOLUQOES
E SERVIQOS LTDA. -ME

Ru* Ga#ipl( H8 - tl. 2 8. 163

VH« UftpoWInt CER 05088-6M

SAO PAULO * 8R JL
Atenciosamente

!\

-----Mp&SvT'Z

Francisco Antonio Domenes

S6cio Proprietario

Pro Space Solupoes e Servipos Ltda. - ME

CNPJ ne 26.389.590/0001-80

Pro Space Solugoes e Servigos Ltda, -ME
Rua Guaipa, n°778 si153 bl 2- Sao Paulo- SP-CEP 05089-000

Fones: (11) 99636 1199 / 98236 1199- E-mail: prospace.solucoes@gmail.com
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MGmai! Rafael Melo <rafaei.seducsobral@gmail.com>

Proposta de Mobiliario

i4 de julhiPro Space <prospace.solucoes@gmail.com>
Para: rafael.seducsobral@gmail.com
Cc: frandomenes@gmail.com

cUJ
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Bom dia

*
Conforme solicitado. segue nossa proposta de mobiliario e cadeira.

Estamos a disposipao para maiores esclarecimentos necessarios.

Atenciosamente

H
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2 anexos

CADEIRA-SOBRAL-EDUCAQAO-JULHO.pdf
a 607K

mh MOBILIARIO-SOBRAL-EDUCAQAO-JULHO.pdf

“ 620K

1 of 1 13/08/2019 10:

iL,
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Att: Setor de Compras

Em atendimento a sua solicita?ao, estamos enviando nossa proposta de preÿos para

fornecimento dos moveis escolares abaixo relacionados:

VALOR

UNIT.
VALOR

TOTAL (R$)
ESPECIFICAgAO UND. QTD.ITEM

(R$)

CADEIRA UN1VERSITARIA COM SUPORTE

PARA LIVROS E PRANCHETA FtXA PARA

DESTROS E CANHOTOS.

Cadeira escolar com prancheta lateral fixa

acoplada a estrutura. Composto por

estrutura metalica, assento, encosto, porta-

livros e prancheta plasticos. A prancheta

deve ser fabricada em ABS injetado com

contra-tampo tambem injetado em

Polipropileno nas dimensoes 620 mm de

comprimento por 318 mm de largura

aproximadamente, permitindo a insergao de

uma folha A4 rotacionada em 20° em sua

superficie de trabalho. Tampo e contra-

tampo devem ser encaixados urn no outro

por meio de 5 encaixes e fixados por meio de

urn parafuso para plastico abrafando entre

eles a estrutura de suporte do conjunto. A

altura da prancheta ao chao na regiao de

apoio do cotovelo deve ser de

aproximadamente 685 mm e a mesma deve

possuir uma indinagao em torno de 10° com

o piano horizontal afim de proporcionar

maior conforto ergonomico ao usuario. O

assento deve ser confeccionado em

polipropileno copoli'mero (PP) injetado e

moldado anatomicamente com acabamento

texturizado. Suas dimensoes aproximadas

devem ser 465mm de largura, 420mm de

profundidade com 5mm de espessura de

375.000,001.500 250,00UND01
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parede. Deve possuir cantos arredondados e

unir-se a estrutura por meio de 4 (quatro)

parafuso 5x30 para plastico. A altura do

assento ate o chao deve ser de 460 mm

aproximadamente. O erscosto deve ser

fabricado em polipropileno copolimero

injetado e moldado anatomicamente com

acabamento texturizado, com dimensoes

aproximadas de 460mm de iargura por

330mm de altura, com espessura de parede

de 5mm e cantos arredondados, unido a

estrutura metalica pelo encaixe de dupla

cavidade na parte posterior do encosto,

sendo travado por dois pinos fixadores

plasticos injetados em polipropileno

copolimero, na cor do encosto, dispensando

a presenga de rebites ou parafusos. 0

encosto deve possuir furos para ventilagao.

0 porta-tivros deve ser produzido em

polipropileno copolimero virgem pelo

processo de injegao de termoplasticos. Ele

deve ser totalmente fechado nas partes

laterais e traseira e com aberturas para

ventilagao na parte inferior, A abertura

frontal de acesso ao porta-livros deve medir

aproximadamente 270mm x 85mm, e sua

profundidade deve ser de 270mm. Deve

acoplar-se ao assento atraves de abas que se

prolongam da cesta e juntam-se com a

estrutura onde serao fixadas por 2 parafusos.

A estrutura deve ser fabricada em tubos de

ago 1010/1020, sendo a base de ligagao do

assento e encosto e as pernas com tubos de

secgao oblonga 16x30 mm e espessura de

parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas

horizontais em tubo de 22 mm de diametro

e 1,2mm de espessura de parede que

servirao de encaixe para o suporte da

prancheta. Esse por sua vez deve ser

fabricado em um tubo 19 mm de diametro e

1,2 mm de espessura de parede. Todas as

peÿas da estrutura metalica devem ser

unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos

de banhos quimicos e pintadas com tinta

epoxi (po), o que garante protegao

antioxidante e uma maior vida util ao

WJ
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conjunto. Alem disso todas as pontas dos

tubos devem sercobertas buchas piasticas.

TOTAL R$ 375.000,00

M'CIP4i
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Condicoes de fornecimento: >

%
Pagamento: Contra apresentaÿao

Entrega e montagem: 60 (sessenta) dias.

Validade de proposta: 60 (sessenta) dias.

Garantia: 05 (cinco) anos, contra eventuais defeitos de fabricaÿao.

Taxas e impostos: Inciusos.

Frete: CIF.

Atenciosamente,

66.455.593/0001-99
MOMEOFRCE M0VEIS LIDA

\ R Sksnsttb BaumAmorim. *95
<S. Hmva utikti CBP 3*060-180LUCAÿGEKLER

DPTOJfcajfl. VENDAS ! 3ELQ HORIZONTE - MGj!
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MGmail Rafael Melo <rafael.seducsobral@gh»mW

Propostas Seduc Sobral

8 de julho de 2019 14:48Lucas Geisler j HO <admvendas2@homeofficemoveis.com>
Para: rafael.seducsobral@gmail.com

Boa tarde Sr. Rafaei, tudo bem?

Segue no anexo propostas conforme solicitado.

Atenciosamente,

25Lucas Geisler
Departamertto Administrative) de Vendas mos

Home
Office

Shbwoem
A*. SanU Rosa I 445.
fEsouma com At. Antrim?) Carlos!

t«izIBelfr Horizon!*
Minas $c.rass 1BrasiliC«pi 31275 2*0
let; '31 3287 1712 fa*; 31 3754 7157

homeofficemoveis.com f@

Nosio compromise) e com » sua produtrvidado!

MOVEiSPARAESCRITdRiO

2 anexos

mas 1 PROPOSTA SEDUC SOBRAL HOMEOFFICE.pdf

“ 465K

-sq 2 PROPOSTA SEDUC SOBRAL HOMEOFFICE.pdf
447K

1 ofl 19/07/2019 14:12
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Teresina 10, de Juflio de 2019/

A

Prefeitura de Sobrai Secretary Municipal da Educates.
Sobral-Cear<i

Att: Setor de Compras

Em atendimento a sua sdtldtapSo, estamos enviando nossa proposta do pregos para

fcrnedmonlo dos moveis estolares abafxo relacionadas:

U.N0. ; QUANT VALORITEM ESPECIFICACÿO VALOR

TOTAL.
!

UNIT.

1.500 1 240,00CADEIRA UNIVERSITARIA COM SOPQRTE"
PARA LIVROS E PRANCHETA FiXA PARA

DESTROSECANHOTOS,

Cadeirii escolnr com prancheta lateral fixa
acoplada a e&trutdra, Composto ' por

estrutura metnlica,' assento, encosto, •

porta-llvros • e prancheta pldstlcos.; A

prancheta deve ser fabricada em ABS :

Injetado com contra-tampo tarnbem .

injetado em Poliproplleno nas dlmensfles

62Q mm de comprimentopoi 3IS tnm de j

lorgura aproxlmadamente,. permltirwlo a ;

insercao de uma folhn A4. retacloneda em

20“ em&ua supeiffciede trabalho.Tampo e

coritra-tampo devem ser encaixadosunino

outro pormelo de 5 encaixes e flxados:jior .

. meio de tun parafuso para plastic© :

•abrafando ' entre eles a estrutura de

suporte do cenjunto. A altura da prancheta

ao chlo na regiSo de apoio do cotoveio

deve ser de aproximadamente 685 mm e a i

mestna deve possulr uma incllnaÿo em |

360.000,00UND :01

:

iomo de 10“ com-opiano horizontal aflm de j
proporcionar mdior conform ergohdmico

ao usuÿrlo, O assento deve- -ser

poliproplleno:

\s

\ ,confeccionado
j copolfmcra (PP) injetado e moldado

em

- Q: 26 C: 2T
Bairro:Mocambinho { - Teresina'-Pl, CEP-64Q1Q

/Q/1 PO/l.'5 /' JO/l-CO:
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Rento com acabamento ;

Suas dimensoes aproxlmadas

devem ser 465mm de iargura, 420mm do

profundida.de com 5mm de espessura de

parede. Devs possulr cantos arredondados

. e unlr-se & estfuturn pot melo de 4 (quairo)

parafusa Sx30 para plnstico, A alturaido

i assento at6 o chao deve ser de 460 mm
• i aproximadamcnte. 0 encostp deve ser

fabricado em polipropileno copollmero

injetado e moldadb an.atomicamente.com

acabamento textufizado, com dim ensues
aprqximudas de 460mm' de Iargura por

330mm dealuira, com espessura de parede

de 5mm e cantos arredondados,, unido a !
estrutura metdlica pelo encalxe- de dupla

cnvidnde na parte posterior do encasto,

seodo i travaclo por dais, plnos flxadores

piasticos ihjetados erm poliproplleno

copulfmero, na cor do encosto,

dlspensando a presen.pa de rebifes - on

parafusos. O oncosts deve possulr ioros

. ; para ventliaqSo. O porta-livros deve ser :
produzido em poUproplienp copollmero :

uirgeni pe!o processo de injecao I de

termoplÿstlcos. Ele deve ser totaimente

fechado nas partes laterals e tiaseira e com

aberturas para ventllapao na parte inferior.

A abertura frontal de acesso ao porta-ifvros I

deve medif aproxlmadamente 2“0mm x

; 55mm, e sua profundidade deve ser :de

270mm, Deve acopiar-se- ao assento

atravds do abas due se prolongam da ee'sta

e .Jumam-se com, a estrutura onde sorSo

fixadas por 2 parafusos, A estrutura deve

ser fabricada em tubos de aqo 1010/1020) I

sendo a base de ligaÿo do assento e (

encosto e as pernas com tubos de scc?ao

oblonga 16x30 mm e espessura de parede

de 1,5mm dobrados. Du as travessas

horizontals em tuba de 22 mrrvdedi&metro

e 1,2mm de espessura de parede que •

scrvIrSo de encaixe para o suporte da

prancheta, fsse por sua vez dove ser

fabricado em uni tubo.19 mm de diSmetro

e lr2 mm de espessura de parede. Todas as
pejas da estrutura . metatica devem ser

unidas por soldd . MfG, tratadas : .cm

canjuntos de banisos qufjpicos p pfotadas ,

Bciirro Mocamblnho 1 -Teresina-'Pl. CEP-64
(Oil adpx (p-q <n / tOJ.\ o
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fntfoxidante e uma malor vlcfa'Citll

ao conjunto. AI6m di'sso todasaspontas

dos tubos deyem; ser cobertas :blichas
pl&tfcas.

A>- x>Office A Representcicoes

;

Cortdlcfies dg fornecimento

Contra apresentaÿao

. 60 (quarenta) dias,.

Pagarnento:,

Erttrega emontagem:/.

Validade de proposta;...........60 (sessenta)dias

05 (cinco) anos, contra eventual5 defeitos de fabricsgao.Garantia:...
Taxase Impostos:

Frete: ;

Inclusos.

.CIF.

Ateru/i05ame

idfr-Aa&A

ftjwffKiseia
’CNPJ: 28-7121

MKMUtts
U|M01

Av.Jornalisto Josipio Lustosa - Q:26 C:.2V • :
Bairro Mocaiiifoinho I - Teresina-PI. CEP-64

IRA\ i mÿi’ <?
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Gmail - PROPOSTA COMMERCIAL R.A OFFICEE REPRESENTACOES https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e8fc8;
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MGmail Rafael Melo <rafael.seducsobra@gmail.cdjn>

PROPOSTA COMERCIAL R.A OFFICE E REPRESENTAgOES

10 de julho de 2019 07:04Murilo Neto <murilomneto@hotmail.com>
Para: "rafael.seducsobral@gmail.com" <rafael.seducsobral@gmail.com>

Prezado Rafael, Bom dia

Segue Proposta comercial para sua apreciaÿao.

Grato,

Murilo Meneses de Amorim Neto

R.A OFFICE E REPRESENTACOES

Avertida Jornaiista Jostpio Lustosa / Quadra 26 casa 21

Teresina-PI (86) 3224-2343,98829-9947/99806-3352

«proposta R.A OFFICE.pdf
a 261K

1 of 1 19/07/2019 14:11


