PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Superintendência Geral de Licitações
Att. Sr. Pregoeiro
Ref.: Pregão Eletrônico/SRP nº 026/2021/PMSC
Proposta que faz a empresa M. B. TAVARES – ME inscrita no CNPJ (MF) nº 31.959.768/0001-10 e
inscrição estadual nº 07.001366-7, estabelecida na Avenida Coronel Vicente Alexandrino de Sousa,
560, Bairro Tauazinho, Tauá-Ce, para o fornecimento abaixo relacionado, conforme estabelecido no
Pregão Eletrônico/SRP nº 026/2021/PMSC.
1. Identificação da licitante:
a. Razão Social: M. B. TAVARES – ME
b. CPF/CNPJ e Inscrição Estadual: 31.959.768/0001-10 e 07.001366-7
c. Endereço completo: Avenida Coronel Vicente Alexandrino de Sousa, 560, Bairro Tauazinho,
Tauá-Ce
d. Representante Legal: Mariane Barreto Tavares
e. Telefone, celular, fax, e-mail: mamabarreto93@gmail.com / (88)981925276
f. Banco xxx , agência e nº da conta corrente: Ag: 0001 – C/C: 29692469-4 – Nu Pagamentos S.A
ITEM

ESPECIFICAÇÕES CAMISAS PARA FARDAMENTO
ESCOLAR

MARCA/
FABRICANTE

UND

QUATIDADES

Preço
unitário

P. TOTAL

01

BOLSA TIPO MOCHILA ESCOLAR, resistente com
material de alta qualidade, fabricada em material Nylon
600, com boa ergonomia para uso diário, mochila no
tamanho de 37cm, de altura, e 30cm, de largura, e 11cm, de
profundidade, cursor duplo azul nº6 na abertura principal. Deverá possui um pegador para auxiliar a abertura da
mochila, fixada na haste do cursor, na cor azul, com
medidas de 2,5cm, de comprimento total, com 1cm, de
largura.
-Canal do zíper frente e costa na cor azul com 12cm total,
incluindo o zíper. Zíper da abertura principal na cor azul
com duplo pesponto com extensão aproximada de 51cm. Deverá ter alças de mão reforçadas em poliéster, com fita
de nylon azul, costurada junto com reforço das alças de
ombro, extensão de 25cm. -Fole na cor azul com 64cm de
extensão e 11cm de larguras, com duplo pesponto em ambas
as extremidades. - bolsos frontais, com dois bolsos frontais
com zíp, em nylon, na cor azul, com acabamento na abertura
na mesma cor, com 15cm, de largura e extensão de
aproximadamente 50cm, e altura 26cm, e largura de 22cm,
com zíper e deverá possuir pegador auxiliar para abertura da
mochilas; -Frente da mochila na cor azul; -Costa da mochila

PRÓPRIA

UND

2.500

14,00

35.000,00
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na cor azul com espuma pack de 6mm. Forro resinado em
tecido 100% poliéster na cor azul. -Alças ergonômicas
curvadas em formato de "s" para os ombros com medidas
de 33cm de comprimento acabada, largura de 7cm na cor
azul; -Na ponta da alça de ombro deverão ser pregados
diretamente um sistema regulador com fita de nylon azul de
3cm de largura por 52cm de comprimento com acabamento
virado na ponta e costurar para evitar desgaste, de forma
regular o comprimento total da alça de ombro, ou separa a
alça da parte inferior da mochila. Os sistema reguladores
devem ser costurados em triângulos de medida de 7x5x5 na
cor azul, com costura dupla para reforço. -Logotipo do
município deverá ser termo aplicado nas cores semelhantes
às indicadas pelo município, no bolso frontal na parte
superior conforme arte ser fornecida pelo Município. -A
mochila deverá ser debruada em todas as junções internas
em tecido, não tecido na cor azul. As costuras externas deve
ter acabamento com friso PVC na cor branca ou azul,
semelhante ao material da bolsa; -As cores das linhas
utilizadas devem ser de com semelhantes ao do tecido da
bolsa

Valor Total R$

35.000,00

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e
características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.
1. Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro,
encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao
cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados.
2. O prazo de entrega do objeto será de (observar o limite máximo do Termo de Referência).
3. O local de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência/Edital.
VALIDADE DA PROPOSTA 60(SESSENTA) DIAS

Tauá-Ce, 21 de Dezembro de 2021.
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Mariane Barreto Tavares
Proprietária
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