MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO
Pregão nº 292020 (SRP) Pregão Eletrônico –
Registro de Preços para eventual aquisição de Equipamento de
Proteção Individual (EPI), para a prevenção e o controle da
disseminação do COVID19 e retomada das atividades presenciais da
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.
Apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens)

Item

Especificação

PREÇO
UNITARIO

Und.

VALOR
TOTAL

MARCA

58

TERMÔMETRO
CLÍNICO,
AJUSTE
DIGITAL,
INFRAVERMELH
O, ESCALA ATÉ
50 °C, TIPO*
USOEM TESTA,
COMPONENTES
C/ ALARMES,
MEDIÇÃO À
DISTÂNCIA,
MEMÓRIA
MEMÓRIA ATÉ 10
MEDIÇÕES.
.

959

GP300

67,00

64.253,00

VALOR GLOBAL MÁXIMO R$: 64.253,00
( SESSENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E
TRÊS REAIS )

Declaramos ainda que:
1. Valor TOTAL da proposta para o item: R$ 6.496,00
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 ( NOVENTA)
dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima
ofertado(s), estão inclusos todos os
custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos
desta licitação dentro de
(Conforme edital) dias, a contar da data da ordem de
fornecimento.
Object 1

5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de
acordo com os preços
praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos
que o compõe, tais como as
despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes,
descontos e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus
anexos.
Prazo de validade da proposta: (não inferior a 90 DIAS), contado da
data da entrega de seu
respectivo envelope.
Razão Social do Licitante: ZAN LOGISTICA E COM. EIRELLI
CNPJ: 05568743011186
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001086747.00-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 72054597
DADOS BANCARIOS:
AGENCIA: 2887
CONTA CORRENTE: 0026745-7
CNPJ: 05568743011186
BANCO BRADESC0
Endereço:
RUA GRÉCIA, 143, BAIRRO GLÓRIA, CONTAGEM, MG
E-mail: PLATAFORMAZAN@GMAIL.COM
Telefone: 31/ 98901-1517 - 31/ 99906-0371

Contagem 17 de Dezembro de 2020
ZAN LOGISTICA E COMERCIO
EIRELI:05568743000186

Assinado de forma digital por ZAN LOGISTICA E
COMERCIO EIRELI:05568743000186
Dados: 2020.12.17 16:15:51 -03'00'

….......................................................................................................
......
HELLDER ALEXANDRE ZANINI G GONTIJO,
CPF: 086.197.986.93
QUALIFICAÇÃO: DIRETOR

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas
as condições estabelecidas
no Edital e seus anexos.

Termômetro de Testa Infravermelho Digital modelo GP-300
DESCRIÇÃO GERAL
Termômetro de Testa Infravermelho Digital modelo GP-300 - ANVISA
Termômetro Digital Sem Contato - Adulto e infantil
REGISTRADO PELA ANVISA SOB NÚMERO 81989679001
Este termômetro é super moderno e fácil de utilizar, não incomodando a
criança como acontece com os antigos termômetros. Seu filho não vai se
incomodar quando você tiver que mensurar a temperatura dele, porque este
termômetro é digital e infravermelho, bastando apontar na testa, a uma
distância entre 1 a 5 cm e, em aproximadamente 1 segundo a mensuração
da temperatura aparecerá com precisão no visor.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
- Tempo máximo para medição: 1 segundo
- Desligamento automático da bateria: 30 segundos
- Alimentação: 2 Pilhas (AAA)
- Temperatura de Trabalho: 10ºC à 40ºC
- Temperatura Relativa: 85%
- Resolução mínima: 0,1ºC
- Precisão: ± 0,1ºC
- Faixa de medição: 32,0ºC à 42,0ºC (90ºF a 109ºF)
- Erro máximo: 0,2ºC
- Distância ideal para medidas: 3 a 5 cm
ITENS INCLUSO: Termômetro Corporal e Manual de Instruções

17/11/2020

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO EMITIDA EM:
17/11/2020

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Negativa

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
15/02/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001086747.00- CNPJ/CPF: 05.568.743/0001-86
20

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA GRECIA

NÚMERO: 143

COMPLEMENTO: SALA 01,

BAIRRO: GLORIA

CEP: 32340080

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:
1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.
Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários =>
certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000431961044

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProtocolo…
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.568.743/0001-86
Certidão nº: 27949446/2020
Expedição: 27/10/2020, às 09:18:40
Validade: 24/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.568.743/0001-86, 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

GONTIJO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
05.568.743/0001-86

144582
08/11/2020
06/02/2021
10240325010240

19/11/2020

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.568.743/0001-86
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:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
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 13:09:51 do dia 19/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2021.
Código de controle da certidão: 8B26.5C55.2387.C7EF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CONTAGEM

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:
Nome: ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.568.743/0001-86

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;
b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;
e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de Justiça.
A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.
Certidão solicitada em 21 de Agosto de 2020 às 17:16

CONTAGEM, 21 de Agosto de 2020 às 17:16
Código de Autenticação: 2008-2117-1615-0358-9509
Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa
de fraude.
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29/10/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

05.568.743/0001-86
Inscrição:
Razão Social: GAMESH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME
RUA ESPANHA / DA GLORIA / CONTAGEM / MG / 32340-140
Endereço:

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:26/10/2020 a 24/11/2020
Certificação Número: 2020102603555467694950
Informação obtida em 29/10/2020 09:50:14
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/consultaEmpregador.jsf
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Consulta realizada em: 03/11/2020 15:15:00
Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 05.568.743/0001-86
Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 23/12/2020
PROPOSTA COMERCIAL Nº 515/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/12/2020 13:11 )
JORGE OLIMPIO DO NASCIMENTO
PREGOEIRO - TITULAR
CL (12.69.10)
Matrícula: 1132225

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
515, ano: 2020, tipo: PROPOSTA COMERCIAL, data de emissão: 23/12/2020 e o código de verificação:
4ed1837146

