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PREGÃO ELETRÔNICO N.° PE 0912021-SESA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DE LIMPEZA E EPI'S, Objeto: PARA O COMBATE A C (D-19 NAS
ESCOLAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAUDE 1.85712020, RESOLUÇi CIVIS
00512021

RAZÃO SOCIAL: Gráfica do Preto Ltda - Me CNPJ/MF: 03.750.414/0001-26
ENDEREÇO: Avenida Balneario Dr. Meirelles, n 09, quadra 03, Setor II, Tijucal, município de Cuiabá, estado de Mato
Grosso.
CONTATOS(TELEFONE/E-MAIL): (65) 3665-0754 waldemir.graficadop reto gma il. com
Banco: Caixa Econômica Federal - Conta Bancária: 1535-6 NQ da Agência: 1496 - Op 003 Inscrição Estadual: 13194810-5
Proposta de Preços
Modelo: Conforme edital / Marca: Gráfica do Preto / Fabricação: Própria

ITEM

MARCA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID

QTDE

VI UNIT
.

.

VL TOTAL

(R$)

(R$)

R$ 290,00
Duzentos e
noventa
reais

R$ 20.300,00
Vinte mil e
trezentos
reais

Totem Display Álcool Gei Com Dispenser e
Pedal

-

Características cio produto Altura

aproximadas 102cm x Lagura 35cm Tubo de
ferro 20120 Base de chapa
17

Gráfica do
preto

aproximadamente 9mm Pintura epóxi
automotiva Contém um refil SOOmi

Unid

-

70

Garantia do produto 3 Meses contra defeitos
de fabricação Arte a ser definida na Ordem
de Compra.
Constando toda especificação constante do Anexo 1- TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO
A proposta terá validade de120 cento e vinte dias , contados da data limite prevista para entrega das propostas,
conforme art. 64, §

30

da Lei Federal n 2 8666193;

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento
-

eferentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta
Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Informa que se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame
Os produtos e/ou serviços ofertados atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência do presente
edital.
• Estão inclusos todos os custos, dentre estes, todas as despesas de pessoal, com frete, seguros, impostos, taxas, encargos
e demais despesas indispensáveis à execução do objeto da presente licitação.
• Caso venha a vencer a licitação, terá disponibilidade dos produtos e/ou serviços e estes serão entregues e/ou
executados no prazo previsto estipulado no Termo de Referência. DECLARA AINDA ESTAR DE ACORDO E CIENTE COM
TODAS AS EXIGÊNCIAS ESTIPULADAS EM EDITAL.
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01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais com

postos,

taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações po4eriores de
omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acré4ímos de
valores. Declaramos que nos preços está completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais), mão-de-obra, prestação do serviço, fornecimento de mão-de-obra especializada, leis
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, translado, seguro do
pessoal utilizado nos serviços contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as obrigações que a legislação
trabalhista e previdenciária impõe ao empregador e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste
Edital.
Informamos que nos comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo determinado pelo Município,
indicando para esse fim como representante legal desta empresa o(a WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA FILHO
Representante Legal 702.949.251-04
)eclaro que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo do Edital.
O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos
(obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
Concordamos com todas as especificações do Edital.
Local da entrega, conforme descrito no anexo 1 do edital.
PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: Conforme o Edital.
PRAZO DE GARANTIA: Conforme o Edital
PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme o Edital
Responsável para assinar Contrato/receber Nota de WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA FILHO Representante Legal
Cuiabá, 3 de maio de 2021.

GRAFICA DO PRETO LTDA
702.949.251-04
WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA FILHO
Representante Legal
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