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Relatório de Proposta Registrada

Processo
Número: 038/2022
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Órgão: Prefeitura Municipal de Luzerna
Processo interno: 066/2022
Abertura: 11/07/2022 - 13:30
Município: Luzerna

0001 - Toldo em lona poliéster com proteção UV (cor a ser definida pela contratante),
esp 0,45mm, dividido em módulos de 4,10m com 2,00m de largura instalado a uma
altura média de 2,50m, fixada em estrutura metálica galvanizada com pintura
re...(Conforme Edital)

Fornecedor Observação Validade da
proposta

Qtd. Modelo Marca/
Fabricante

Registrado em Valor Unitário Valor Total

32.864.125/0001-56 -
Cristian Fabiano Soares
08996139939 *

60 dias 1 UN n/a n/a 04/07/2022 -
15:37:30

32.700,00 32.700,00

08.586.746/0001-30 - Maria
Alaides Ricardo dos Passos *

60 dias 1 UN Toldo
em lona

poliéster
com
proteção
UV

SANDER 10/07/2022 -
19:59:34

32.500,00 32.500,00

0002 - Plataforma elevatória para acessibilidade, com enclausuramento em estrutura
metálica e/ou vidro, duas paradas para desnível de até 4,00m. Incluso fornecimento e
instalação, inclusive ligações elétricas necessárias. Deverá atender ABNT
...(Conforme Edital)

Fornecedor Observação Validade da
proposta

Qtd. Modelo Marca/
Fabricante

Registrado em Valor Unitário Valor Total

24.830.205/0001-62 -
SMARTMAQ LTDA *

60 dias 2 UN Próprio Próprio 07/07/2022 -
08:08:45

72.000,00 144.000,00

0003 - Plataforma elevatória para acessibilidade, sem enclausuramento, duas paradas
para desnível de até 4,00m. Incluso fornecimento e instalação, inclusive ligações
elétricas necessárias. Deverá atender ABNT NBR 9050 e ABNT 9386-1 vigentes.
...(Conforme Edital)

0004 - Andaime Tubular: Medidas: comprimento de 1,5 m, largura de 1,0 m e altura de
8 m. O andaime deve ser em estrutura de aço tubular, com as seguintes
características: Aço utilizado: SAE 1010 Tipo de solda: MIG Tipo de pintura: Esmalte
sin...(Conforme Edital)

0005 - Chapa de policarbonato cristal 10mm para fechamento dos tijolos vazados na
sala de judô em anexo ao Ginásio Municipal Antonio Brand (incluso instalação)

Fornecedor Observação Validade da
proposta

Qtd. Modelo Marca/
Fabricante

Registrado em Valor Unitário Valor Total
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08.586.746/0001-30 - Maria
Alaides Ricardo dos Passos *

60 dias 1 UN POLICARBONATO

ALVEOLAR
10MM
CRISTAL

SANDER 10/07/2022 -
20:01:33

3.800,00 3.800,00

0006 - Fornecimento e instalação de placas de ACM + adesivo de Impressão Digital
para identificação de setores nas medidas de 40cmx20cm

Fornecedor Observação Validade da
proposta

Qtd. Modelo Marca/
Fabricante

Registrado em Valor Unitário Valor Total

08.586.746/0001-30 - Maria
Alaides Ricardo dos Passos *

60 dias 18 UN ACM SANDER 10/07/2022 -
20:00:15

84,00 1.512,00

Declarações

32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939
Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.Declaro ter ciência que a declaração que
fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação
ao final do processo licitatório e constando em ata.

24.830.205/0001-62 - SMARTMAQ LTDA
Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.Declaro ter ciência que a declaração que
fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação
ao final do processo licitatório e constando em ata.

08.586.746/0001-30 - Maria Alaides Ricardo dos Passos
Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.Declaro ter ciência que a declaração que
fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação
ao final do processo licitatório e constando em ata.


