
Goiânia, GO , 12 de setembro de 2016.

Página 2 de 2

a.Co.n

~~~
CNPJI24.S0801~oilooSO

SBM LÓGICA
CNPJ: 24.50B.179/0001-50

DECLARAMOS que os valores unitários da proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nO, 8.666/93, em algarismo e total geral por
extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$).

Declaramos que nos preços acima propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração,
previsão de lucro, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos da contratação I EXCETO nas hipóteses de desequilíbrio econômico previsto na legislação incidental.

Declaramos sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos deste Pregão e que os serviços ofertados atendem a todas as exigências legais.

Declaramos que os produtos ofertados estão de acordo com as normas estabelecidas neste edital, 1a qualidade.

Declaramos que o perido de garantia esta informado junto a descrição de cada item, quando não infonnado fica aqui declarado garantia de 01 (um) ano pelo fabricante.

Declaramos ter total e completo conhecimento das disposições constantes do Edital de Pregão Eletronico n. 003/2016, bem como de seus anexos e minuta contratual, estando de pleno acordo com estes.
Declaramos que temos condições de atender as disposições editalícias quanto aos quantitativos, ao prazo e condições de fornecimento dos produtos por nós apresentado em nossa proposta.

Por fim, DECLARAMOS estar ciente e que formulamos nossa proposta de acordo com todos os termos e exigências constantes do Edital e Anexos referentes ao Pregão Eletrônico n. 003/2016,
obrigando-se a cumprir todas as condições, prazos, especificações e demais requisitos, bem como aceitar as condições de pagamento estabelecidas no Edital, Termo de Referência e Contrato.
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A CONTROLADO RIA-GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE UCITAÇÕES, SUPRIMENTOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

PROPOSTA COMERCIAL
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Comissão Permanente de Ucitação ~~D IC\-1/
PREGÃOELETRÔNICON0 03/2016 - CGE . ;) 0,1 DlU tl
Abertura: 12 de setembro de 2016 às 09hOOMin, ry aosso

A empresa: SBM Comercio e serviços LTDA. - ME, sediada à Rua 25 A I nO 684, sala 11,Galeria Mana Cesar, setor Aeroporto I na Cidade de GOiânia, Estado de GOiás, Inscrita ~Est8dO
24.508.179/0001-50, com Inscrição Estadual n. 10.657.868-5 e Inscrição Municipal n. 420.518-9, propõe o fornecimento do (5) matenais descnto (5) e condições~ificações
técnicas do Edital.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Informática.
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dois mil e noventa e dois reais e setenta e oito centavos R$
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~HD Externo, Portátil 2TB.para sistemasnos ambientesWindows.

HD interno, sata 2, 2TB para sistemas nos ambientes Windows.
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Trava de 5egurança em cabo de aço de alta resistência e cadeado com chave de segurança com extensão de no

und Imfnimo 1,8m,20
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Prazo de pagamento: No dia 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal/Fatura,
Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.
Local de entrega: sede da Controladoria-Geral do Estado - CGE, localizada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, situado à Rua 82, n.o 400, setor SUl, 30 andar, Ala Oeste, na Gerência de Planejamento,
Finanças e Sistemas de Informações
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

DADOS DA EMPRESA:
Razão social: SBM comercio e serviços Itda- ME, Fantasia: SBMLógica
CNPJ: 24.508,179/0001-50, Inscrição Estadual: 10,657,668-5, Inscrição Municipal: 420,518-9
Endereço: Rua 25 A, N° 684, Quadra 60 A, Lote 11, sala 02, Galeria Maria César, cepo 74,070-150
Bairro: setor Aeroporto, Odade: Goiânia, Estado: Goiás, País: Brasil
Telefone: (62) 9399-1356/1 E-mai!: sbmlogica@gmail.comousbmcomercial@gmail.com
Dados bancários: caixa Econômica Federal cód. 104, AG: 1551, OP: 003, C/C: 2146-0
Sócio/Diretor: Murillo caixeta de Sousa, CPF: 706.560.371-72, RG: 506.7765 SSP/GO(Responsável pelo contrato)M._~""~
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