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PREFEITURA MUNICIAPAL DE PARNAMIRIM 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 20203220737 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2021 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DISPUTA: LICITAÇÕES-E  

DATA E HORA DE ABERTURA: 09/04/2021 às 11H 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Prezados Senhores, 
 
A empresa A J P de Souza Comércio Atacadista – ME, sob a Inscrição Estadual n° 0784288-07, sob a 

inscrição municipal n° 619.098-7 e CNPJ – 31.070.140/0001-60, firma estabelecida na Rua Pinto Júnior, 

nº 48, Prado, Recife – PE, telefone (81) 3099-1310, neste ato representada por seu Diretor o Srº Antônio 

Joaquim Paiva de Souza, Português, casado, Empresário, CPF Nº 001.040.784-72, Cédula de Identidade, 

Nº W171632-N–DPF, vem apresentar a seguinte proposta de preços, conforme descrição abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 

Armário baixo modulado, em MDP, medindo 
aproximadamente 2.200 x 500 x 740mm, com 

bordas arredondadas protegidas por fita de 
poliestireno semirrígido com espessura mínima 
de 3mm, composto por duas partes fechadas 
com 04 (quatro) portas de abrir e fechar, com 
fechaduras em aço cromado com puxador e 

uma parte aberta, na tonalidade cinza, 
texturizado, revestimento em laminado 

melamínico de alta resistência, com 03 (três) 
prateleiras reguláveis, uma em cada parte do 

armário. FABRICANTE: AÇO 
EXPRESSMARCA: AÇO EXPRESS MODELO: 

ARMBX 

UND 3 R$   633,00 R$ 1899,00 

2 

Armário modulado, em MDP, medindo 
aproximadamente 800 x 500 x 1600mm, com 
bordas arredondadas protegidas por fita de 

poliestireno semirrígido com espessura mínima 
de 3mm, composto por 02 (duas) portas de 

abrir e fechar, com fechaduras em aço cromado 
com puxadores na tonalidade cinza, 

texturizado, revestimento em laminado 
melamínico de alta resistência, com 03 (três) 

prateleiras reguláveis e 01 (uma) fixa para 
travamento. FABRICANTE: AÇO EXPRESS 

MARCA: AÇO EXPRESS MODELO:ARMALT 

UND 4 R$   682,25 R$     2.729,00 

3 

Armário estante, em MDP, medindo 
aproximadamente 900 x 500 x 1600mm, com 
bordas arredondadas protegidas por fita de 

poliestireno semirrígido com espessura mínima 
de 3mm, composto por 02 (duas) portas de 

abrir e fechar, com fechaduras em aço cromado 
com puxadores e uma parte aberta, na 

tonalidade cinza, texturizado, revestimento em 
laminado melamínico de alta resistência, com 
03 (três) prateleiras reguláveis. FABRICANTE: 

UND 4 R$   628,50 R$     2.514,00 
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AÇO EXPRESS MARCA: AÇO EXPRESS 
MODELO: ARMEST 

4 

Armário tipo roupeiro e guarda-volume, 
produzido em aço chapa 26 0,45mm, com 16 

portas com venezianas para ventilação, 
compartimentos de tamanhos médios 

independentes sem divisórias internas, 
fechamento das portas através de pitão para 

cadeado. ALTURA 1.98cm  LARGURA 1.26cm. 
- PROFUNDIDADE: 0.42 CM - Quantidade de 

portas: 16 - Cor: Cinza Padrão - Chapa: 
26/0,45mm - Medida das Portas/Vãos: 0,46cm 

Alt x 0,27cm Larg - Sistema de Ventilação: 
Veneziana - Fechamento: Pitão para cadeado - 

Pintura: Exóxi Pó.  FABRICANTE: AÇO EXPRESS 
MARCA: AÇO EXPRESS MODELO:ROUP16 

UND 2 R$   1.547,00 R$     3.094,00 

5 

Gaveteiro volante, em MDP, medindo 
aproximadamente 400 x 600 x 500mmm com 
bordas arredondadas protegidas por fita de 

poliestireno semirrígido co espessura mínima 
de 3mm, com 04 (quatro) gavetas, com 

fechaduras em aço cromado co puxadores, na 
tonalidade cinza, texturizado, revestimento em 

laminado melamínico de alta resistência. 
FABRICANTE: AÇO EXPRESS MARCA: AÇO 

EXPRESS MODELO: GAV4 

UND 4 R$      478,50 R$     1.914,00 

6 

Poltrona presidente, base giratória cromada e 
braços em alumínio, espaldar alto, assento e 
encosto em concha única, estrutura em 
madeira multilaminada moldada 
anatomicamente co apoio lombar com 
espessura mínima de 15mm, revestida em 
couro natural, estofamento em espuma 
laminada com alta densidade, com no mínimo 
50mm de espessura, largura do encosto de 
500mm e profundidade da superfície do 
assento de 475mm no mínimo, largura do 
encosto de 500mm e extensão vertical do 
encosto de 575mm no mínimo. FABRICANTE: 
AÇO EXPRESS MARCA: AÇO EXPRESS  
MODELO: POLTPRES 

UND 1 R$   1.194,00 R$     1.194,00 

7 

Poltrona gamer, couro sintético premium com 
detalhes em fibra de carbono e espuma de alta 

densidade, tecnologia air tech (superfície 
respirável), apoio de braços curvado e 

almofadados, elevador de gás hidráulico 
(Class-3), sistema de balanço 3º a 18º, 

rodinhas 65mm nylon, base tipo nylon com 
tamanho 640mm, peso máximo suportado de 

150kg ou mais. Largura total 690mm, 
profundidade total 700mm, altura total 1210mm  

1310mm, largura encosto 560mm, altura 

UND 35 R$   1.371,42 R$   47.999,70 
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encosto 810mm, largura assento 530mm , 
profundidade assento 540mm, altura assento 
470mm  570mm, largura braço 690mm, altura 
braço 640mm 740mm. FABRICANTE: AÇO 

EXPRESS MARCA: AÇO EXPRESS MODELO: 
POLTGAMER 

8 

Poltrona giratória, encosto com espaldar alta, 
com largura de 480mm e extensão vertical do 

encosto de 565mm estrutura do encosto 
injetado/moldada anatomicamente, com 
espessura de 12mm, revestida em couro 

sintético, estrutura do assento em madeira 
multilaminada com espessura mínima de 

12mm, estofamento em espuma injetada com 
alta pressão, de poliuretano flexível, com 

largura de 465mm e profundidade de superfície 
do assento de 440mm, no mínimo, suporte para 

encosto com regulagem de altura 
confeccionada em tubo de aço perfilado, braços 

reguláveis em formato de T, apóia braços em 
espuma de poliuretano injetado em formato 
anatômico. FABRICANTE: AÇO EXPRESS 

MARCA: AÇO EXPRESS MODELO: POLTGRT 

UND 10 R$      478,00 R$     4.780,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 66.123,7 
Sessenta e seis mil cento e vinte e três reais e setenta centavos 

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos; 
- Prazo: Entrega Imediata; 

- Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias. 
DECLARAÇÕES:  

 Estão inclusos no valor da proposta: impostos, frete, taxas, horas extras e outras despesas 

de qualquer natureza; 

 Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas 
diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, fretes, seguro e quaisquer outros custos e despesas incidentes 
sobre o fornecimento. 

 Declaramos a elaboração independente de proposta; 

 Declaramos, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos para nossa habilitação no presente certame; 

 Declaramos sob pena de inabilitação, que não empregamos menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;       

 Declaramos que atendemos aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 para ser 

enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte;  

 Declaramos que concordamos com todos os termos do edital 
 
Declaramos que nossos produtos são de origem Nacional. 

Seguem nossos dados bancários para complementar o nosso cadastro junto à: 
Banco Bradesco 

Agência nº 2518 
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Conta Corrente nº 40992-8 
A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA – ME 
CNPJ 31.070.140/0001-60 
vendas.multiplicanegocios@gmail.com  
 
 
 
 
 

RECIFE, 14 DE ABRIL DE 2021. 

 
A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA – ME 

CNPJ 31.070.140/0001-60 
GUILHERME MACEDO FREIRIA 

CPF – 705.974.884-95 
RUA PINTO JÚNIOR, Nº 48, PRADO - CEP. 50.830-060  

RECIFE - PE 
 

mailto:vendas.multiplicanegocios@gmail.com

