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VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPF

C'DIJTRIÿANTOJ CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8I
Rua IV Conj. Martins Soares Moreno n° 1 35-A Bairro: Serrinha Fortaieza-Ce

E-MAIL: santosvc16@ouHook.com Fone: (85) 3051 -5001

A PREFEITURA MUNICIPAL DESOBRAL ESTADO DO CEARA
j'TLjaj
%-A

Central de Licitagoes do Municipio de Sobral % -7?
%

Ref: Pregao Eletronica nB 057/2019

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informapdes previstas no edital e seus anexos.

Objeto: Aquisipao de Armarios e arquivos deslizantes, com instalagao, pagos com recursos oriundos dos termos de compromisso do
fundo Nacional do Desenvolvimento da Educapao (FNDE), Conforme as especificapoes e quantidade previstos no termo de

Referenda.
ldentificapao do licitante:

RazaoSocial: VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP
CNP] N9: 23584940/0001-70/ lnscripao Estadual ou Municipal: 06478859-8
"nderepo: RUA IV CONJ MARTINSSOARES MORENO, N9135 - A, BAIRRO: SERRINHA - FORTALEZA -CE

Representante Legal: VICENTE DE CARVALHOSANTOS, Brasileira, Casado, representate Comercial, RG n-° 93002227282, CPF n9
715.872.093-49, com domicilio a Rua Luis Mendes de Barros, n9 433, Maracanau, Pajupara. CEP 61.932-540.

Fone/Fax: (85)30515001
Banco: BRASIL Agenda N°: 4293-5, Conta Corrente N9: 14913-6

Condipoes Gerais da Proposta:
•A presente proposta e valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de suei emissao.

•0 objeto contratual tera garantia minima de12 (doze) meses, dado pelofabricante,ftcando a contratada obrigada a substituir,
sem onus para a SME, o equipamento que durante a garantia apresentar defeitos defabricagao.

Item Marca Descripao Unid Quant Valor Unit Valor Total
Armario roupeiro em apo com 12 portas.
Descripao: roupeiro em apo na cor cristal,

confeccionados em chapa de apo “22"
(0,75mm) constituldo por12 portas. /Is portas
devem possuir venezianas para arejamento e
possuir pitao para cadeado; nao sera aceito
ondulapdes, ressaltos, rebarbas
imperfeipoes no acabamento dos roupeiros;
devem ser tratados contra oxidapao

fosfato de zinco e pintados com tinta especial
na cor platina 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 superflcie do
produto com 50 micro de espessura de tinta,

minimo. Possuir dobradipas internas para
evitar arrombamentos com abertura de 135°
pes removiveis com
niveladoras 03/8“. Dimensoes: altura: 1945
mm largura: 900 mm profundidade: 400
mm. Termo 201400681-quant4;
201400703-quant8; termo 201600784-
quant4; termo 201600966- quant.4.
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VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP
It CNPJ: 23.584.940/0001-70 C.G.F: 06.478859-8
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DISTRlJpANTOS
Rua IV Conj. Martins Soares Moreno n° 1 35-A Balrro: Serrfnha Fortaleza-Ce

E-MAiL: santosvcl 6@ou1look.com Fone: (85) 3051-5001

Armario roupeiro em ago com 16 portas.

Descrigao: roupeiro em ago na cor cristal,

confeccionados em chapa de ago "22"
(0,75mm), constituido por 16 portas. As

portas devem possuir venezianas para
arejamento e possuir pitao para cadeado; nao
serao aceitas ondulagdes, ressaltos, rebarbas

ou imperfeigoes no acabamento dos

roupeiros; Devem ser tratados contra
oxidagao com fosfato de zinco e pintados com
tinta especial na cor platina 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 e/etrostatico de pintura a po,

consolidando a superficie do produto com 50
micro de espessura de tinta, no minimo.

Possuir dobradigas internas para evitar

arrombamentos com abertura de iJ5°, pes
removiveis com sapatas plasticas niveladoras

03/8". Dimensoes: Altura: 1945 mm. Largura:

1230 mm, Profundidade: 400 mm. TERM0
201400681- QUANTA; TERM0 201600784-
QUANTA; TERMO 201600966- QUANTA
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vinte e cinco mil e dezenove reais e noventa e dois centavos RS 25.019,92

Deciaramos que tomamos pleno conhecimento dos servigos objeto desta licitagao; que nao possuimos nenhum fato impeditivo para
participagao deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condigoes previstas neste editai, e que nos valores
apresentados em nossa proposta, estao inclusos todos os tributos, encargos trabaihistas, previdencidrios,flscais, taxas,
deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre os servigos licitados, inclusive a margem de lucro.
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Fortaleza/Ce, 27dejunho de 2019
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WCENTE QE CARVALHO SAfiTOS •EPP

CNPJ: 23.564 940/000! - ?#
CPF: 715.&72CW3 -49
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