A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES - TO
ORGÃO INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ABERTURA: 24 DE NOVEMBRO DE 2021
HORÁRIO: 08H:00 MIN
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA, DE ACORDO COM O TERMO DE
COMPROMISSO DE EMENDAS PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) Nº 202003201-6.
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer
discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.
Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos
custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa
relativa à realização integral do seu objeto.
Proposta que faz a empresa REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) nº 97.525.659/0001-01, inscrição estadual nº 29.503.946-9, Inscrição Municipal nº 238029,
estabelecida no (a) 912 SUL ALAMEDA 03 LT 10 SL 01 CEP:77.023-442 PALMAS - TO, para atendimento do
objeto destinado ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COUTO MAGALHÃES - TO, em conformidade
com o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021. Para tanto, oferecemos a essa Instituição o preço para os
itens a seguir indicados, observadas as especificações de que trata:
PROPOSTA COMERCIAL
ITEM QUANT.

1

60

UND

CJ

DESCRIÇAO DO PRODUTO
MARCA/MODELO
CONJUNTO ALUNO / CJA-05-MDF (PARA ALUNOS
COM ALTURA ENTRE 1,45M E 1,776M) PADRÃO FNDE
Mesa confeccionada em MDF/MDP 15 mm dupla face, formato
retangular medindo 600 mm x 450 mm, revestido com fita de
borda pvc na cor padrão para tamanho 05 ABNT. Base do tampo
e do porta livros confeccionados em 02 tubos aço industrial
20mm x 20mm e 20mm x 30mm com 1,2mm de espessura, duas
barras vertical de sustentação dos pés em tubo quadrado medindo
30mm x 50m com 12mm de espessura e duas barras de
sustentação horizontal em tubo quadrado medindo 30mm x 50m
com 12mm de espessura , ponteira para a proteção dos pés
confeccionadas em polipropileno na cor padrão para tamanho 04
medindo 30mm x 50mm x 110mm. Estrutura tratada por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da
estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epox
para pintura eletrostática. Altura da mesa ao chão 650 mm.
Cadeira fixa tipo 4 pés permitindo o empilhamento estrutura
M.A CJA-05
metálica da cadeira em aço SAE 1006/1008 com costura Ø7/8’’
dobrados de forma mecânica a fim de configurar uma estrutura
uniforme e ergonômica, constituída de 02 tubos que servirão
como pernas de apoio, 02 dois tubos que servirão de apoio e
fixação do assento e encosto, 02 tubos travessas que ligarão as
pernas dianteiras e traseiras que servirão de reforço estrutura
tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por
tinta poli-epox para pintura eletrostática. Encosto é moldado
anatomicamente em polipropileno copolímero injetado, com
acabamento texturizado, com as seguintes dimensões, 415 mm de
largura, 300 mm de altura lateral e 240 de altura central, com 16
pequenas aberturas de 25 mm por 8 mm distribuídas de forma
uniforme em todo encosto. É unido à estrutura por meio de suas
cavidades posteriores que se encaixam à estrutura metálica,
travada por dois rebites ou parafusos auto-atarrachante. Assento é
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VLR UNITÁRIO

VLR TOTAL

301,25

R$ 18.075,00
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90

CJ

moldado anatomicamente em polipropileno copolímero injetado,
com acabamento texturizado, com as seguintes dimensões, 415
mm de largura, 410 mm de profundidade, tendo 08 pequenas
aberturas de 25 mm por 8 mm distribuidas de forma unifome em
toda lateral do assent, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para
plástico FL de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. A altura do
assent em sua parte frontal até o chão é de 390 mm.
CONJUNTO ALUNO / CJA-06-MDF (PARA ALUNOS
COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M), PADRÃO FNDE
Mesa confeccionada em MDF/MDP 15 mm dupla face, formato
retangular medindo 600 mm x 450 mm, revestido com fita de
borda pvc na cor padrão para tamanho 06 ABNT. Base do tampo
e do porta livros confeccionados em 02 tubos aço industrial
20mm x 20mm e 20mm x 30mm com 1,2mm de espessura, duas
barras vertical de sustentação dos pés em tubo quadrado medindo
30mm x 50m com 12mm de espessura e duas barras de
sustentação horizontal em tubo quadrado medindo 30mm x 50m
com 12mm de espessura , ponteira para a proteção dos pés
confeccionadas em polipropileno na cor padrão para tamanho 04
medindo 30mm x 50mm x 110mm. Estrutura tratada por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da
estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epox
para pintura eletrostática. Altura da mesa ao chão 760 mm
Cadeira fixa tipo 4 pés permitindo o empilhamento estrutura
metálica da cadeira em aço SAE 1006/1008 com costura Ø7/8’’
dobrados de forma mecânica a fim de configurar uma estrutura
uniforme e ergonômica, constituída de 02 tubos que servirão
como pernas de apoio, 02 dois tubos que servirão de apoio e
fixação do assento e encosto, 02 tubos travessas que ligarão as
pernas dianteiras e traseiras que servirão de reforço estrutura
tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por
tinta poli-epox para pintura eletrostática. Encosto é moldado
anatomicamente em polipropileno copolímero injetado, com
acabamento texturizado, com as seguintes dimensões, , 415 mm
de largura, 300 mm de altura lateral e 240 de altura central, com
16 pequenas aberturas de 25mm por 8mm distribuidas de forma
unifome em todo encosto. É unido à estrutura por meio de suas
cavidades posteriores que se encaixam à estrutura metálica,
travada por dois rebites ou parafusos auto-atarrachante. Assento é
moldado anatomicamente em polipropileno copolímero injetado,
com acabamento texturizado, com as seguintes dimensões, 415
mm de largura, 410 mm de profundidade, tendo 08 pequenas
aberturas de 25mm por 8mm distribuidas de forma unifome em
toda lateral do assento, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para
plástico FL de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. A altura do
assento em sua parte frontal até o chão é de 460 mm.

M.A CJA-06

311,67

R$ 28.050,30

TOTAL:
R$ 46.125,30
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 46.125,30 (QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E
TRINTA CENTAVOS)
Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de entrega: no prazo de 10 (dez) dias corridos
Local de entrega: no Almoxarifado Central, desta Prefeitura, localizado na Rua 05, nº 963, Centro, ou conforme

opção da Secretaria Municipal de Educação
Prazo de pagamento: em até 30 trinta dias após a entrega da nota fiscal
Validade e Garantia dos Produtos: 12 Meses / conforme Edital/Termo Referencia
DECLARAMOS que:
De acordo com a legislação em vigor, eu, MURILO RODRIGUES DOS SANTOS, CPF/MF nº 035.966.361-32. Declaro estar ciente da
responsabilidade que assumo pelas informações constantes.
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Desta ficha de cadastro.
Os materiais são de primeira qualidade;
Que atendemos todas as especificações exigidas no Edital;
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:
Estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para os serviços que integram esta proposta;
A fornecer o material no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.
Declaramos que assumimos perante ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COUTO MAGALHÃES - TO, o
compromisso de entregar o objeto no prazo e condições especificadas no Anexo I.
Declaramos que as incidências fiscais e demais encargos ficarão por conta da contratada, inclusive seguros, tributos de qualquer natureza ou
espécie, necessários ao perfeito fornecimento do objeto desta licitação, valendo o silêncio ou a omissão como aceitação integral desta condição;
Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e
condições do respectivo Edital de que trata a presente proposta; que observaremos, integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT.
Declaramos que nos preços acima estão incluídos além do lucro, todos os serviços de carga e descarga, frete, riscos de entrega, transportes,
deslocamento, empilhamento, embalagem, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, seguros e além de outras despesas que incidam
ou venham a incidir sobre o custo final dos produtos, não me assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

Declaramos que as incidências fiscais e demais encargos ficarão por conta da contratada, inclusive seguros, tributos de qualquer
natureza ou espécie, necessários ao perfeito fornecimento do objeto desta licitação, valendo o silêncio ou a omissão como aceitação integral
desta condição.
Declarando que estamos de acordo com as condições do Edital do PREGÃO
10.520/2002 e da Lei 8.666/93 e alterações.

ELETRÔNICO Nº 002/2021; bem como com as Leis no

Declaramos que assumimos perante ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
compromisso de prestar os serviços de acordo com o previsto no Termo de Referência Anexo I do Edital.

DE COUTO MAGALHÃES - TO, o

DADOS DA EMPRESA:
A) Razão Social: REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA
B) CGC (MF) Nº: 97.525.659/0001-01
C) Inscrição Estadual Nº: 29.503.946-9
D) Endereço: Q 912 SUL AL 03 S/N LT 10 SL 01 PLANO DIRETOR SUL
E) CEP: 77.023-442
F) Cidade: Palmas
Estado: TOCANTINS
G) Banco:001
Agência Nº 1505-9 Conta Corrente Nº: 66585-1
DADOS DO RESPONSÁVEL:
Nome: MURILO RODRIGUES DOS SANTOS
IND: 1066.405 SPP-TO.
CPF: 035.966.361-32.
Estado Civil: Solteiro
Cargo/Função Ocupada: REPRESENTANTE COMERCIAL
Fone: (63) 9981-6348
Email:REI.CAFETO@GMAIL.COM
Endereço Residencial: Rua 26 QD 149 LT 21, Bairro Aureny III, Palmas -TO
Palmas - TO, 23 de NOVEMBRO de 2021.
REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E
COMERCIO DE CAFE:97525659000101

Assinado de forma digital por REI DO CAFE
CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE
CAFE:97525659000101
Dados: 2021.11.23 19:34:32 -02'00'

___________________________________________________________________
REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA
NESTE REPRESENTADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL
MURILO RODRIGUES DOS SANTOS.
IND: 1066405 SSP-TO. CPF: 035.966.361-32
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