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ITEM DESCRIÇÃO MED. QUANT.  VR. UNIT VR.TOTAL

MODELO, GARANTIA,  

PROCEDENCIA E INMETRO 

OU ANVISA

MARCA E 

FABRICANTE

1

AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - CICLO DE AR QUENTE E FRIO, 

CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL (16ºC A 31ºC) E FUNÇÕES COMO: SLEEP 

QUE AJUSTA AUTOMATICAMENTE A MELHOR CONDIÇÃO PARA O AMBIENTE 

DURANTE A NOITE, TIMER QUE PERMITE PROGRAMAR EM ATÉ 24H O TEMPO 

PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO E SWING QUE PROPORCIONA 

MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR NO AMBIENTE. CONTENDO SELO PROCEL E 

FABRICAÇÃO NACIONAL.

UND 28 1.785,71R$  49.999,88R$       
ICS12FI R4-02

ICS12FE R4-02

IMETRO:008 089/2017

AGRATTO

3

CADEIRA EMPILHAVÉL ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA INOX. SUA ESTRUTURA É COMPOSTA 

DE TUBO DE AÇO 1/2 X 418 MM, SUPORTE DE AÇO EST 20 X 25 MM, TRAVA DE FERRO 1/2 X 

418 MM E BARRA DE FERRO TREFILADO 1/2 X 6000. NAS MEDIDAS: L 40 X ALT 82 X P 48 CM.

UND 20 325,00R$  6.500,00R$         
CADEIRA EMPILHAVÉL 

ESTOFADA, modelo em tubos de 

ferro

MODELO MOVEIS

FIM DA PROPOSTA DE PREÇO

56.499,88R$                                                                
cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 

oitenta e oito centavos

A empresa LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME, CNPJ nº. 26.697.721/0001-96, Inscrição  

Estadual nº 19.592.941-1 e Inscrição Municipal nº 221318,  situada a Rua Dr. Luiz Paixão, 401, 

Milonga, CEP: 64.770-000, São   Raimundo Nonato, Piauí,  Telefone: (089) 3582-1505,  e-mail: 

alsdistribuidora@outlook.com.br, manifestando interesse em participar do processo licitatório 

instaurado por esse Órgão, vem perante  a Vossas Senhorias, tempestivamente, apresentar a nossa 

proposta, para o LOTE/ITEM nos valores a seguir, como participante do Certame especificado 

abaixo. Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que conhecemos e 

concordamos com todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a legislação 

relativa à presente licitação.

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PI 

REF.:          » PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040.0000200/2021   »  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 SMS

CREDENCIAMENTO: Dia 26/10/2021 às 08:30 horas.  ABERTURA:  Dia 26/10/2021 às 08:30 horas. 

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, ATRAVÉS DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DA 

PROPOSTA Nº 02169.204000/1160-01/MS E PROPOSTA Nº 02169.204000/1160-02/MS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO, 

conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital.

                  Declaramos que:

                         a) - No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, 

comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso 

pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das 

obras e serviços, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta Licitação.

                     b) Realizaremos a entrega sem ônus adicionais para o Administração, obedecendo aos prazos, e que em caso de não aceitação dos materiais fará a troca sem qualquer ônus para o Órgão 

licitante.

                     c) Os preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

                     d) O nosso preço global foi elaborado de acordo com os valores indicados na planilha anexa, que faz parte integrante da presente carta proposta, como se nela estivesse transcrita.

                    e) Até que o contrato seja assinado, e/ou recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as 

condições do Edital.

                    f) Os objetos a serem fornecidos são de primeira qualidade e possuem registro nos respectivos órgãos reguladores, conforme legislação especifica.

                    g) O material cotado atende a todas as exigências do Edital relativas a especificação e características, inclusive técnicas     

                    h) Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer os objetos e/ou prestar os serviços no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da ordem 

de serviço/empenho.

                   i) Concordamos em manter a validade desta proposta pelo prazo especificado abaixo.

                   j) O portador desta carta, está devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os 

compromissos e obrigações relacionados com esta licitação Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Valor Total da Proposta

PLANILHA READEQUADA APÓS LANCES

56.499,88R$                                                                               

VALOR TOTAL DO LOTE 

DA ESTIMATIVA DO PREÇO

cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e oito 

centavos
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CONTAS PARA DEPOSITO

Caixa Econômica Federal

CONTA CORRENTE 2543-0

AGÊNCIA 0 728

FAVORECIDO

* o material deve ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas 

condições exigidas, e com prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses.

* Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo que 

poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos. 8.666/93.

* O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização do certame.

* Os Preços Registrados têm validade de 12 (doze) meses, contados da data do respectivo registro em Ata, assegurado o direito de revisão e atualização na forma legal.

* O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.

São Raimundo Nonato - PI, 26 DE OUTUBRO DE 2021

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
Representante Legal

RG Nº: 2.470.216 SSP PI
CPF Nº 029.056.033-05

____________________________________________________________________

Lucineide de Sousa Carvalho ME
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