CNPJ: 36.064.568/0001-13 – IE: 003647298.0063 – IM: 1.201.371/001-3
END:Av dos Engenheiros, 431,sala 609 –Manacás –Belo Horizonte -Minas Gerais CEP: 30.840-563.
TELEFONE: (31) 99723-2437
EMAIL: licitacao.freireaguiar@outlook.com
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência: 1631-4 C/C: 59389-3
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N°

18/2020

UASG: 153080

1. Propomos fornecer ao ÓRGÃO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
pelos constantes do Edital do Pregão Eletrônico supracitado dessa Unidade Gestora:

Nr Item

12

13

Descrição Item
GRAVADOR DE VOZ LUCKY R-70 Descrição: – Tela de LCD; – Possui memória
interna de 8GB; – Funciona como MP3 player; –
Compatível com Músicas: MP3, WMA; –
Reprodução através de alto-falantes de alta
qualidade ou fone de ouvido; – Grava também via
microfone externo (já incluso); – Alimentação 2
pilhas AAA (não inclusas); – VOR Controle de
gravação de voz; – Pode ser usado como Pen
Drive (USB); – Dimensões: 11 x 3 x 1.5 cm
(CxLxA); – Peso: 44g;
GRAVADOR DE VOZ LUCKY R-70 Descrição: – Tela de LCD; – Possui memória
interna de 8GB; – Funciona como MP3 player; –
Compatível com Músicas: MP3, WMA; –
Reprodução através de alto-falantes de alta
qualidade ou fone de ouvido; – Grava também via
microfone externo (já incluso); – Alimentação 2
pilhas AAA (não inclusas); – VOR Controle de
gravação de voz; – Pode ser usado como Pen
Drive (USB); – Dimensões: 11 x 3 x 1.5 cm
(CxLxA); – Peso: 44g;

Unid

Marca
Modelo

Qtd

Unid

LUCK
Y / R70

74

R$ 231,18 R$ 17.107,32

Unid

LUCK
Y / R70

4

R$ 231,18

TOTAL :
EXTENSO

dezoito mil e trinta e dois reais e quatro centavos

Vlr Unit

Vlr total

R$ 924,72

R$ 18.032,04

2. Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de discordância.
3. Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.
4. Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos
referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais
operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.
5. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.
6. Prazo de validade da proposta e de 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
7. Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado acima é de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do
recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento.
8. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes
à presente aquisição.
9. A empresa se enquadra no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual,
nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública?
Não ( ) Sim ( x ) / Microempresa - ME
10. Declaro que os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de
lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte, entrega
(frete) e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação.
11. Declaro que nos submetemos a todas as cláusulas e condições do edital, bem como às disposições da Lei Federal nº
8.666/1993, da Lei Municipal nº 13.278/02 e demais normas complementares.
12. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco do Brasil, Agência 1631-4, Conta 59389-3 e o nosso
telefone para contato é (31) 99723-2437 , e e-mail licitacao.freireaguiar@outlook.com. Declaração expressa de total
concordância com os termos deste Edital e seus anexos.
Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.
Será responsável pela relação negocial de nossa empresa com a pessoa do Senhor:
Nome: Raíla Freire Aguiar
Nacionalidade: brasileira
Estado Civil: Solteira
Carteira de Idt: MG 17.909.727
Órgão Expedidor: SSP/MG
CPF: 115.313.116-10
Endereço: Avenida dos Engenheiros,400,AP 204 –Manacás –Belo Horizonte -MG –Brasil –CEP:30.840-563.
Cargo: Proprietário Administrador

Raíla Freire Aguiar
Cargo:Representante legal
RG: MG 17.909.727
CPF: 115.313.116-10

BELO HORIZONTE - MG,

quarta-feira, 10 de junho de 2020
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Data Concessao:
N° do processo de concessao:

Emitido pela internet

SITUACAO: Aguardando pagamento

Responsavel

Gefencia de Licenciamento de Atividades Econ6micas

Ateste a validade deste documento no enderego eletfonico: alf.siatu.pbh.gov.br

CNPJ:

36.064.568/0001-13

Razao social:

lnscr. Municipal:

1.201.371/001-3

Data de Registro:

20/01/2020

FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI

None FaRfasia:
0 local 6 residencia de urn dos s6cios da empresa: Nao

Area utilizada(m2):

10,00

Enderego
Logradouro:

RUA FIRMINO COSTA

Complemento:

NO:

246

Bairro:

JARDIM MONTANHES

Munioipio:

Belo Horizonfe

indice cadastral do lpTU:
Permissividade da via:
Zoneamento:
ADE:

CEP:

254009 007 0018

30750-050

Tipo de im6vel constante no lpTu:

Vias preferencialmemte Residenciais

ZAP -ZONA DE ADENSAMENTO PREFERENCIAL

CASA

Regional:

NOROESTE -N02

Class.Via:

LOCAL

10m <= LARGURA DA VIA < 15m

nao inserido
=-I

C6digo

SALA:B;

I)'rL`[",i

-J

Subcategoria Tipologia

Descrigao

475120100

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

COMERCIO

Comercio varejisfa de artigos de uso tecnico

464940200

COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS

COMERclo

Comercio atacadisfa de artigos de usa pes§oal e
domestico

SERVICO

Servig3s tecnico- profissionajs

COMERCIO

Comercio atacadista de artigos de usa t6cnico

332100000

464780100

DE USO PESSOAL E DOMESTICO (Grupo 11)
lNSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS -Nao exercida no local
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E

profissional

DE PAPELARIA {Grupo 11)

475630000

476100300

profissional, maquinas, equipamentos e
ferramentas

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
INSTRUMENTcrs MUSICAIS E ACESSORIOS (Grupo I)
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
(Grupo 11)

773909900

ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS

COMERCIO

Comercio varejista de artigos de Liso t6cnico
profissional

COMERCIO

sERvieo

Comercio varejista de artigos e aparelhos de uso
pessoal e domiciliar
Locaeao de objetos pessoais, dom6sticos,
maquinas e equipamentos

ANTEP`loRMENTE, SEM OPERADOF` - Nao exefcida no local

CODIGO

DES6Rl9AO

A

Escrit6rio / sede administrativa de empresa (Grupo 11)

--,Para ,o functcmamento, .deverao ser atendidas as nomas saritatas, ambienfajs, de seguranga `e de acessjbijidede.
- Havendo alteragao de atividades, area utilizada ou enderego do estabelecimento, devera ser providenciado novo
Alvafa de Localizagao e Funcionamento.
- Em caso de edifjca¢ao condominjal, o a`tendimento ao disposto na convengao de condomi'nio e no c6digo civil e de
total responsabilidade do licenciado.
N° do Alvara: 2020002362
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DOcuMENTO MUNiclpAL DE LlcENeA -DML

- Em im6veis do patrim6nio pdblico, 6 necessaria a apresenta?ao de Termo de Permissao de uso emitido pelo 6rgao
proprietario do im6vel.
-Caso sejam utilizados lotes lindeiros a outro(s) logradouro(s), devefa ser verificada a possibilidade de aplicagao do

Art. 71-8 da Lei 7.166/96, alterado p.elo Art. 64 da l`ei. 9.959/2010.

-A emissao de ruidos, sons e vibrag6es devefao obedecer as determinag6es da Lei 9.505/2008.
-A area uti!izada deve ser compativei com o exercicio da atividade, nao sendo admitida a uti!izagao de espa9o pdblico

para o exercicio da mesma.
-Os endereeos dos im6veis de Belo Horizonte estao sendo consolidados desde janeiro/2012. Caso seja necessario, o
enderego constante nesse documento podefa ser alterado, conforme Art. 41 da Lei Municipal n.a 9.691 de 19/01/2009.
- "Este empreendimento podera participar do Programa de Certificagao em Sustentabilidade Ambiental de Belo
Horizonte. Maiores informag6es no sitio do Programa de Certificagao (cesa.pbh.gov.br), no Portal de Servigos
(http://portaldeservicos.pbh.gov.br), no Sistema de Atendimento ao Cidadao -SACweb e/ou atrav6s do telefone 156."
- Proibida a utiliza?ao e/ou comercialjzagao de qualquer produto em vias e logradouros pdblicos.

-A insta[a?ao de engenho de publieidade (placasr ou similares), em estabelectmentos nao residenciais, depends de
licenciamento pr6vio junto a Prefeitura, conforme Art. 281 do C6digo de Posturas, Lei 8.616/03.

-A instala?ao de toldos no afastamento frontal ou no passeio depende de licenciamento pfevio junto a Prefeitura,
confQrme, Art. a4 do CddigQ de Postu.res, Lei 8.616/03,
lMPORTANTE

5%TMEPR%%X#FTEE:38E#EETS5B+&%tNAsbDEEATR8cVAADLAD?&gEP3¥25:o%:4RBE3%5NATTAEeA°D°
A COMPENSACAO ELETRONICA DA MESMA

No do Alvara: 2020002362
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DOcuMENTO MUNiclpAL DE LlcENeA -DML

- Em im6veis do patrim6nio pdblico, 6 necessaria a apresenta?ao de Termo de Permissao de uso emitido pelo 6rgao
proprietario do im6vel.
-Caso sejam utilizados lotes lindeiros a outro(s) logradouro(s), devefa ser verificada a possibilidade de aplicagao do

Art. 71-8 da Lei 7.166/96, alterado p.elo Art. 64 da l`ei. 9.959/2010.

-A emissao de ruidos, sons e vibrag6es devefao obedecer as determinag6es da Lei 9.505/2008.
-A area uti!izada deve ser compativei com o exercicio da atividade, nao sendo admitida a uti!izagao de espa9o pdblico

para o exercicio da mesma.
-Os endereeos dos im6veis de Belo Horizonte estao sendo consolidados desde janeiro/2012. Caso seja necessario, o
enderego constante nesse documento podefa ser alterado, conforme Art. 41 da Lei Municipal n.a 9.691 de 19/01/2009.
- "Este empreendimento podera participar do Programa de Certificagao em Sustentabilidade Ambiental de Belo
Horizonte. Maiores informag6es no sitio do Programa de Certificagao (cesa.pbh.gov.br), no Portal de Servigos
(http://portaldeservicos.pbh.gov.br), no Sistema de Atendimento ao Cidadao -SACweb e/ou atrav6s do telefone 156."
- Proibida a utiliza?ao e/ou comercialjzagao de qualquer produto em vias e logradouros pdblicos.

-A insta[a?ao de engenho de publieidade (placasr ou similares), em estabelectmentos nao residenciais, depends de
licenciamento pr6vio junto a Prefeitura, conforme Art. 281 do C6digo de Posturas, Lei 8.616/03.

-A instala?ao de toldos no afastamento frontal ou no passeio depende de licenciamento pfevio junto a Prefeitura,
confQrme, Art. a4 do CddigQ de Postu.res, Lei 8.616/03,
lMPORTANTE
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ATESTADO TECNICO
Atestamos para fins de comprovagao de realizagao de service t6cnico, que a empresa
Freire Aguiar Com6rcio Audiovisual Eireli, CNPJ: 36.064.568/0001-13, situada na Rua Firmino
Costa, n° 246, Bairro: Jardim Montanhes, Belo Horizonte - MG, prestou a UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ITAJUBA, CNPJ: 19.377.514/0001-99, o fornecimento e instala?ao dos objetos

relacionados com as seguintes caracteristicas:
DADOS DA OBRA OIJ
TECNICO
Objeto de contrato: Venda, instalagao, configuragao e treinamento.
Enderego da obra ou servigo: Universidade Federal de ltajuba
Atividades que desempenha: Execugao de instalagao, configuragao e treinamento
dos equipamentos descritos abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02 telas de projegao, projetelas: 120 elvt;
04 microfones semfio, tsi, ms215 uhf;
02 microfones dinamico, samson, r21;
01 mesadesom, yamaha, mg l666cxusb;
13cajonjeg
27 aparelho telefonico celular marca: samsung
20 teclado com fio marca: multilaser
01 distribuidordeenergis, oneal, oac801 d
66gravadores marca: sony
11 trombonedevara, sierman
30 mousecomfjomarca: xtrad
05switch, migtec, matrix
07 baquetas bateria liverpool
12 luminaria de led 500w marca: arco iris

•
•

01 rackluxo, gayto, grrl0l;
09 tripes para projetor, nardelli, ant 002;

•
•
•
•
•
•
•

03 violao aci]stjco classjco 6 cordas sunburst aubvo613 auburn
58 creme para vara de trombone superslick
04xilofone-dolphin
12 estantede partitura-phx
06 encordoamento daddario violao nylon ej27n d'addario ej27
01 guitarra tagima wodstook wodstook tg 530 sunburst
03 estante de caixa baterja -michael

•
•
•

01 pedal deguitarrabehringergdi 21
05 teleprompter linepro
01 powerclickmixermx4x4

•

02foneakgk414

•
•

01 amplificador de violao borne cv60
01 microfonetg soundtm559bduplo

Confirmamos, ainda, que a empresa cumpriu com todas as solicitag6es exigidas,

nao havendo ate a presente data nada em nossos arquivos que a desabone quanto
a sua capacidade t6cnica e comercial.

I{ajuba, 29 de janejro de 2020

Universidade Federal de ltajuba, Campus Prof. Jos6 Rodrigues Seabra
Av. 8 P S,1303 -Pinheirinho, ltajuba -MG

GRAVADOR DIGITAL DE VOZ LUCKY/NOVACON R70
Com o Minigravador/MP3 Player Lucky/Novacon R70 portátil você não perde nada! Grave
áudios por horas sem pausar e ainda escute suas músicas!
Sua capacidade interna de armazenamento de 8GB, de fácil utilização e configuração.
Transfere os dados para o computador usando o cabo USB, assim você pode armazenar as
gravações no computador e ainda esvaziar o espaço do aparelho para novas gravações.
Para isso, basta conectar ao computador com o cabo USB e acessar a pasta.
Utilize como pen drive, ou até mesmo como um MP3 Player, com botões que facilitam o
manuseio na escolha de suas músicas preferidas.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
-Cor: Preto (Detalhes Cromados);
-Tela de LCD com LED;
-Memória Flash Interna 8GB;
-Gravação de até 540 horas;
-Não Suporta Nenhum Tipo de Cartão de Memória;
-Função Lock: Trava de Botões;
-Software de Transcodificação de Áudio;
-Ajuste de Volume para Reprodução;
-Função Repetir: One / All / A-B;
-Equalizador: Normal / DBB / Jazz / Pop / Classic / Rock / Soft;
-Reproduz Músicas: MP3 / WMA;
-Função Adiantar ou Retroceder Áudio: FF / REW;
-Funciona como Pen Drive: Armazena Qualquer Arquivo;
-Função que Permite Apagar 1 ou Vários Arquivos;
-VOR: Sistema de Ativação de Gravação por Voz;
-4 Modos de Qualidade de Gravação;
-Microfone: Omni Direcional Integrado;
-Alcance do Microfone: 8 Metros;
-Gravação Telefônica;
-Alto Falante Integrado;
-Entrada para Fone de Ouvido P2 (3.5mm);
-Entrada 3.5mm para Microfone Externo;
-Porta USB: 2.0 / 1.1 (Transferência de Arquivos);
- Cartão de memória micro SD (NÃO INCLUSO)
-Saída para Fone de Ouvido P2 (3.5mm);
-Bateria: Requer 2 Pilhas AAA (Palito) (NÃO INCLUSO);
-Dimensões (Produto): LxAxP (3 x 10,8 x 1,5) cm;
-Dimensões (Embalagem): LxAxP (7,5 x 13,5 x 4,7) cm;
-Peso (Produto): 20g;
-Peso (Embalagem): 180g.
Itens Inclusos:
1 x Gravador voz 4gb
1 x Cabo USB

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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 13/08/2020
DILIGENCIA Nº 36/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/08/2020 14:28 )
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: 36
, ano: 2020, tipo: DILIGENCIA, data de emissão: 13/08/2020 e o código de verificação: ea08ca10ac

