PROPOSTA COMERCIAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020

Razão Social: MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA ME
CNPJ: 32.672.915/0001-30
Inscr. Estadual: ISENTO
INSC MUNICIPAL- 8378859
Emails: terramtx@gmail.com
Skype: mtxcomercial
Tel: 27-4141-4717 fixo
EMPRESA MEI/ SIMPLES NACIONAL
ITEM

14

15

16

DESCRIÇAO

UNID

MICROFONE DE CABEÇA SEM FIO - Microfone – Tipo
Headset Sem Fio e receptor de mesa. Alcance de 90m
a 100m. Transmissor alimentado por duas pilhas AA
com duração mínima de 8 horas de uso contínuo;
Sistema de configuração e sincronia automático;
Frequência de operação do transmissor e receptor
UHF; Capsula com intervalo de resposta de
frequência de 80Hz a 18kHz ou superior,
unid
Transmissor com LED indicador de ligado, mute e
carga da bateria, chave liga e desliga, chave
para mute; Receptor de mesa alimentado por fonte
com tensão de entrada de 220V, saídas XLR e P10.
Deve acompanhar capsula headset, transmissor sem
fio e receptor de mesa. Garantia mínima de 24
meses. ENTREGA REGIÃ
MICROFONE DE CABEÇA SEM FIO - Microfone – Tipo
Headset Sem Fio e receptor de mesa. Alcance de 90m
a 100m. Transmissor alimentado por duas pilhas AA
com duração mínima de 8 horas de uso contínuo;
Sistema de configuração e sincronia automático;
Frequência de operação do transmissor e receptor
UHF; Capsula com intervalo de resposta de
unid
frequência de 80Hz a 18kHz ou superior,
Transmissor com LED indicador
de ligado, mute e carga da bateria, chave liga e
desliga, chave para mute; Receptor de mesa
alimentado por fonte com tensão de entrada de
220V, saídas XLR e P10. Deve acompanhar capsula
headset, transmissor sem fio e receptor de mesa.
Garantia mínima de 24 meses. ENTREGA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE/PE.
MICROFONE DE CABEÇA SEM FIO - Microfone – Tipo
Headset Sem Fio e receptor de mesa. Alcance de 90m
a 100m. Transmissor alimentado por duas pilhas AA
unid
com duração mínima de 8 horas de uso contínuo;
Sistema de configuração e sincronia automático;
Frequência de operação do transmissor e receptor

QUANT VALOR
UNIT

92

350,00

VALOR
TOTAL

MARCA

32200,00
LYCO 01HLI -

10

349,00

3490,00

LYCO 01HLI

5

385,00

1925,00

LYCO 01HLI
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UHF; Capsula com intervalo de resposta de
frequência de 80Hz a 18kHz ou superior,Transmissor
com LED indicador de ligado, mute e carga da
bateria, chave liga e desliga, chave para mute;
Receptor de mesa alimentado por fonte com tensão
de entrada de 220V, saídas XLR e P10. Deve
acompanhar capsula headset, transmissor sem fio e
receptor de mesa. Garantia mínima de 24 meses.

17

18

19

MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - Microfone – Tipo Lapela
Sem Fio e receptor de mesa. Alcance de 90m a 100m.
Transmissor alimentado por duas pilhas AA com duração de 8
horas de uso contínuo; Sistema de configuração e sincronia
automático; Frequência de operação do transmissor e
receptor a 900MHz, conjunto transmissor / receptor
com processamento digital de áudio 24bits/48kHz; Capsula
unid
com intervalo de resposta de frequência de 50Hz a 20kHz ou
superior, Transmissor com LED indicador de ligado, mute e
carga da bateria, chave liga e desliga, chave para mute;
Receptor de mesa alimentado por fonte com tensão de
entrada de 220V, saídas XLR e P10. Deve acompanhar capsula
para lapela, transmissor sem fio e receptor de mesa.
Garantia mínima de 24 meses. ENTREGA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE/PE.
IDEM AO ITEM 17 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM
10% - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - Microfone –
Tipo Lapela Sem Fio e receptor de mesa. Alcance de
90m a 100m. Transmissor alimentado por duas pilhas
AA com duração de 8 horas de uso contínuo; Sistema
de configuração e sincronia automático; Frequência
de operação do transmissor e receptor a 900MHz,
conjunto transmissor / receptor com processamento
digital de áudio 24bits/48kHz; Capsula com
intervalo de resposta de frequência de 50Hz a
20kHz ou superior, Transmissor com LED indicador unid
de ligado, mute e carga da bateria, chave liga e
desliga, chave para mute; Receptor de mesa
alimentado por fonte com tensão de entrada de
220V, saídas XLR e P10. Deve
acompanhar capsula para lapela, transmissor sem
fio e receptor de mesa. Garantia mínima de 24
meses. ENTREGA REGIÃO
MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - Microfone – Tipo
Lapela Sem Fio e receptor de mesa. Alcance de 90m
a 100m. Transmissor alimentado por duas pilhas AA
com duração de 8 horas de uso contínuo; Sistema de Unid
configuração e sincronia automático; Frequência de
operação do transmissor e receptor a 900MHz,
conjunto transmissor / receptor com processamento
digital de áudio 24bits/48kHz; Capsula com
intervalo de resposta de frequência de 50Hz a
20kHz ou superior, Transmissor com
LED indicador de ligado, mute e carga da bateria,
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385,00

53515,00

LYCO 01HLI -

15

385,00

5775,00

LYCO 01HLI -

385,00

1925,00

LYCO 01HLI -
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chave liga e desliga, chave para mute; Receptor de
mesa alimentado por fonte
com tensão de entrada de 220V, saídas XLR e P10.
Deve acompanhar capsula para lapela, transmissor
sem fio e receptor de
mesa. Garantia mínima de 24 meses. ENTREGA
CARUARU/PE.
MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - Microfone – Tipo
Lapela Sem Fio e receptor de mesa. Alcance de 90m
a 100m. Transmissor alimentado por duas pilhas AA
com duração de 8 horas de uso contínuo; Sistema de
configuração e sincronia automático; Frequência de
operação do transmissor e receptor a 900MHz,
conjunto transmissor / receptor com processamento
digital de áudio 24bits/48kHz; Capsula com
intervalo de resposta de frequência de 50Hz a
20kHz ou superior, Transmissor com LED indicador
de ligado, mute e carga da bateria, chave liga e unid
desliga, chave para mute; Receptor de mesa
alimentado por fonte com tensão de entrada de
220V, saídas XLR e P10. Deve acompanhar capsula
para lapela, transmissor sem fio e receptor de
mesa. Garantia mínima de 24 meses. ENTREGA
VITÓRIA/PE

Valor total da proposta

20

385,00

7700,00

LYCO 01HLI -

106.530,00

validade da Proposta: 60 dias;
Prazo de entrega: conforme edital;
Prazo para pagamento: Até 30 dias corridos;
BANCO DO BRASIL AGENCIA
3194-1 CONTA CORRENTE 32.120-6
Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que
nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.
Serra-ES 10 de Junho de 2020

________________________________
MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRAAdministrador
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual
Identificação
Nome Empresarial
MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690
Nome do Empresário
MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA
Nome Fantasia
Capital Social
500.000,00
Número Identidade
Orgão Emissor
2222498
ssp

UF Emissor
ES

CPF
028.965.736-90

Condição de Microempreendedor Individual
Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente
05/02/2019

Números de Registro
CNPJ
32.672.915/0001-30

NIRE
32-8-0321972-1

Endereço Comercial
CEP
29177-176
Bairro
CASCATA

Logradouro
RUA DAS ROSAS
Munícipio
SERRA

Número
318
UF
ES

Atividades
Data de Início de Atividades
Forma de Atuação
05/02/2019
Estabelecimento fixo
Ocupação Principal
Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Atividade Principal (CNAE)
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Ocupações Secundárias
Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
embalagens
anteriormente
Comerciante independente de
47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
equipamentos de telefonia e
comunicação
comunicação
Comerciante independente de
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
equipamentos e suprimentos de
informática
informática
Comerciante independente de
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
equipamentos para escritório
Comerciante independente de
47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
ferragens e ferramentas
Comerciante independente de
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
materiais de construção em geral
Comerciante independente de
47.44-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
materiais hidráulicos
Comerciante independente de
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

material elétrico
Comerciante independente de
pneumáticos e câmaras-de-ar
Comerciante independente de
produtos de limpeza
Comerciante independente de
sistema de segurança residencial
Comerciante independente de tintas
e materiais para pintura
Livreiro(a) independente
Comerciante independente de
artigos de armarinho

45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
47.41-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.61-0/01 - Comércio varejista de livros
47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp

Número do Recibo
ME45141527

Número do Identificador
32672915000130

Data de Emissão
01/10/2019

COMERCIAL CAMARGO EIRELI
ME
27-99932-8232

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 32.672.915/0001-30, sediada na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 3202, Bairro Jardim Tropical, Serra-ES, CEP
29162-010, foi fornecedora de:
Item
01
02

Material
MICROFONE Sistema Headset, lapela e instrumento
MICROFONE sem fio duplo UHF

Marca
Lyco
UH-01HLI
TSI

Unid
Unid

Quant
25

Unid

03

Atestamos ainda, que os produtos foram fornecidos de forma satisfatória, tendo a empresa cumprido as exigências
contidas em edital no que se refere a prazo de entrega e qualidade, não havendo nada que, até o presente momento,
desabone sua Capacidade Técnica e Administrativa.
Att !

Cariacica (ES), 10 de Abril de 2019.

_______________________
Lucas Rodrigues C.Camargo
COMERCIAL CAMARGO EIRELI

Comercial Camargo Eirel i ME
Rua Muniz lreire 120, Morada de Santa Fé - Cariacica ES CEP 29143736

04/06/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690
CNPJ: 32.672.915/0001-30
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:11:13 do dia 04/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2020.
Código de controle da certidão: 105D.9762.E26A.9887
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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25/05/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

32.672.915/0001-30
Inscrição:
Razão Social:MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690
AV CORONEL MANOEL NUNES 3202 / JARDIM TROPICAL / SERRA / ES /
Endereço:
29162-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:16/03/2020 a 13/07/2020
Certificação Número: 2020031603024536851455
Informação obtida em 25/05/2020 11:04:38
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2
Certidão Nº 20200000152245
Identificação do Requerente: CNPJ N° 32.672.915/0001-30

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa
Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar
quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.
Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento
do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.
Certidão emitida em 25/05/2020, válida até 23/08/2020.
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço
www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.
Vitória, 25/05/2020.

Autenticação eletrônica: 0017.9E30.F4D0.9C3A

PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 CAÇAROCA SERRA ES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número 11084137/2020

Data Geração: 25/05/2020

Data Validade: 25/07/2020

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data,
débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer
débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação
Crc 8378859
Contribuinte MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690
CNPJ / CPF 32.672.915/0001-30
IE / RG
Endereco 29177-176 - RUA DAS ROSAS, 318
Bairro CASCATA Cidade: Serra Estado: ES

Data Emissão:25/05/2020
Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser
verificada na seguinte página da Internet:
http://www.serra.es.gov.br
Número: 11084137/2020
Inscrição: 8378859
ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ

este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente

Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 10/06/2019
Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 32.672.915/0001-30
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial : MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 05/02/2019
Situação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 05/02/2019

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.672.915/0001-30
Certidão nº: 12879134/2020
Expedição: 03/06/2020, às 07:42:03
Validade: 29/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.672.915/0001-30, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 25/06/2020
PROPOSTAS Nº 140/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 25/06/2020 11:00 )
JOSE MANOEL FILHO
PREGOEIRO - TITULAR
CL (12.69.10)
Matrícula: 1134161

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
140, ano: 2020, tipo: PROPOSTAS, data de emissão: 25/06/2020 e o código de verificação: c050f3fada

