VC COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 031.472.148/000152 – IE: 003272903.00-34
END: Rua Firmino Costa, 246 – Jardim Montanhês – Belo Horizonte/ MG
TELEFONE: (31)36575141 - CELULAR: (31)99755-0363
EMAIL: licitacao.vc@outlook.com.br; gerencia.vc@outlook.com.br
DADOS BANCÁRIOS: Banco Santander (033) Agência: 4229 C/C: 13003655-8
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

Descrição Item

Unid

Marca
Modelo

Qtd

Vlr Unit

Vlr total

39

Tripé de Câmera Profissional Weifeng WT-330A - Material: Alumínio ube
diâmetro: 21,2 milímetros Seções: 3 Altura máxima de trabalho: 133cm
Altura mínima de trabalho: 49,5 centímetros Encolher o mais curto: 52
centímetros Peso máximo do usuário: 3Kg Indicado para: câmeras digitais,
filmadoras, máquina de telefoto, micro-single, projetores e outros produtos
digitais Tipo de produto: tripé + conjunto de cabeça / Este tripé é
indispensável, especialmente para filmagens noturnas e em close-up. O tripé
também é amplamente usado em concerto, estágio e reunião de tiro. Com
peso moderado, o tripé é portátil para o seu tiro ao ar livre. É realmente um
companheiro ideal de câmera digital ou filmadora durante a sua viagem. /
Características: -Apropriado para a maioria das câmeras digitais e
filmadoras / -Com peso moderado, é um companheiro ideal para sua câmera
durante sua viagem / Pernas flexíveis para facilitar o posicionamento,
mesmo na superfície irregular e áspera / -Este painel de instalação rápida
removível pode corrija a sua câmera facilmente / Especificações: Material:
Alumínio / Altura máxima: 1345 mm / Altura mínima: 470 mm /
Comprimento Dobrado: 515mm / Peso: 730g / Seções de perna: Alumínio 3
seção perna / Tipo de cabeça: Cabeça de fluido de giro de 360° / Tipo de
bloqueio de perna: fechaduras de perna de engate rápido de metal com
alinhamento automático / Incluído no Pacote: 1 x tripé WT330A / 1 x saco
de transporte

Unid

Weifeng /
WT-330A

118

R$ 157,15

R$ 18.543,70

TOTAL :

EXTENSO

R$ 18.543,70

dezoito mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos

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, contados da abertura da sessão pública.
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 Santander, Agência 4229, Conta 130036558 e o nosso telefone para contato é (31)3657-5141, e e-mail licitacao.vc@outlook.com.br. 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: Vinícius Clark Paiva
Nacionalidade: brasileira
Estado Civil: Solteiro
Carteira de Idt: 8613587
Órgão Expedidor: SSP/MG
CPF: 013.567.956-76
Endereço: Rua Cecília Fonseca Coutinho, 494, apt.101 - Castelo - Belo Horizonte/MG
Cargo: Proprietário Administrador

Vinícius Clark Paiva
Cargo:Representante legal
RG: MG-8613587
CPF: 013.567.956-76
BELO HORIZONTE - MG,
terça-feira, 15 de setembro de 2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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