
UNIVERSO COMERCIAL EIRELI
ANEXO III -  PROPOSTA DE PREÇOS 

São Paulo 09 de Fevereiro  de 2022

Prefeitura Municipal de Igarassu

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022         PROCESSO N° 006/2022

NOME DA PROPONENTE: UNIVERSO COMERCIAL EIRELI             NÚMERO CNPJ: 07.404.108/0001-99            NÚMERO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 147.380.803.116
ENDEREÇO: RUA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA, 276 - CONJ. 01 - TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP - CEP 03071-080         TELEFONE E FAX: (011) 2641-2830

Responsável pela assinatura do Contrato: 

NOME:  ALEXANDRE COSTA    RG: 22.611.652      CPF: 164.947.938-78   NACIONALIDADE: BRASILEIRO    PROFISSÃO: PROPRIETARIO

ESTADO CIVIL: CASADO      E-MAIL: UNIVERSO.COMERCIAL@HOTMAIL.COM

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços da licitação em referência, assumindo

inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Nesse valor consideramos os seguintes itens; conforme descrição dos produtos em referência do ANEXO I do Edital.

PROPOSTA COMERCIAL

Un

.

QTD UNID. DESCRIÇÃO MARCA, MODELO E 

CONFIGAÇOES BÁSICAS

UNITARIO PREÇO TOTAL 

1 502 UNID

NOTEBOOK – com processador i7 de 8ª geração ou Ryzen 7 de 3ª geração, ou superior, com frequência de operação mínima de 1,6 

GHz, com no mínimo 4 núcleos físicos e 8 simulados, memória RAM de 8GB ou superior, tipo DDR4, Armazenamento tipo SSD de 

240 GB ou superior, monitor de no mínimo 15 polegadas com resolução Full HD, Webcam Integrada, placa mãe com barramento 

compatível com 64 Bits, com Bluetooth e Wi-Fi embarcado, deve possuir no mínimo duas entradas USB, sendo ao menos uma delas 

3.0 ou superior, entrada HDMI e Auxiliar, com bateria de lítioíon ou Polímero, A bateria deverá atingir tempo de, no mínimo, 300 

(trezentos) minutos de autonomia, tensão da alimentação de 220v ou bivolt com 50/60Hz de frequência. Teclado e touch-pad: 

Teclado ABNT-2 e touch-pad. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por 

abrasão ou uso prolongado. Sistema operacional sistema operacional Microsoft Windows 10 pro 64 bits ou superior, em português do 

brasil, com todas as licenças de softwares original da Microsoft. Garantia de no mínimo 36(trinta e seis) meses.  BONUS/CORTESIA:                                                                                                                                       

MPRESSORA MULTIFUNCIONAL – Tecnologia tanque de tinta (jato de tinta), 4 tanques com cores Preto, Ciano, Magenta e 

Amarelo, resolução de impressão superior a 500 DPI, 1440p, velocidade de impressão preto e branco no mino 30 PPM, impressão 

colorida no mínimo 15 PPM, com scaner de alta resolução, compatível com tecnologia wireless, e sistemas operacionais Windows 

Vista® / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32 bit, 64 bit) Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou mais 

recente Mac OS 11 ou mais recente. Garantia de no mínimo 36(trinta e seis) meses. BONUS/CORTESIA: 

NOTEBOOK: VAIO FE15 -  ™ i5-

10210U 10ªGeração - 8gb ddr4 - 

240gb ssd - Windows 10 Pro - 

Bonus/Cortesia: Maleta para 

transporte de Notebook      - 

IMPRESSORA 

MULTIFUNCIONAL:epson l3250

8.000,00R$      4.016.000,00R$    

Valor Global: quatro milhões e dezesseis mil reais 4.016.000,00R$    
Validade da Proposta: 120 (cento e vinte)  dias contados apartir da data de sua apresentação.

Garantia: Conforme solicitado no Edital -  Prazo de Entrega e local:  Conforme edital. - Forma de Pagamento: Conforme edital
Dados Bancários: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4154  CONTA CORRENTE 2456-6 OP 003

Declaro que estão incluídos nos preços todos os custos inerentes ao cumprimento do objeto, bem como encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, uniformes,

tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a prestação do fornecimento a ser executado

DECLARA, TAMBÉM, QUE OS PREÇOS COTADOS INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DESTA LICITAÇÃO, INCLUSIVE O FRETE

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros:

:tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro, serviços objetivados no Edital, inclusive as despesas com materiais e equipamentos sem que nos caiba em qualquer caso 

direito regressivo em relação a  Prefeitura Municipal de Igarassu.

Declaramos ainda que nos sujeitamos plenamente às condições do presente Edital e seus anexos na execução do objeto,comprometendo-nos a substituir ou aumentar as quantidades dos mesmos, desde 

que assim o exija a fiscalização da Prefeitura, dentro dos limites estabelecidos por lei.

____________________________________
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