SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SETASC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de uniformes, tênis mochilas e estojos escolares
para crianças e servidores do Programa SER Criança.
LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ Nº 12.309.536/0001-72
I.E 13399333-7
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 2030, CENTRO SUL, 78.020-450, CUIABA, MT
FONE: 65 3028-4200 - E-MAIL: priscila@meplicitacoes.com.br
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agencia: 0046-9 Conta correte: 37.483-3
PROPOSTA DE PREÇOS
Modelo: Conforme edital
LOTE 01 – CAMISETAS BRANCA – AMPLA CONCORRÊNCIA
CÓD.
VL.
ITEM SIAG
DESCRIÇÃO
MARCA UN
QTD UNT
(R$)
Camiseta sem manga: tamanho 04 a
12 - p, m, g, gg; em malha poliviscose
(67% poliester 33% visocose);
branca; gola redonda azul royal;
manga barra com opção em vermelha
e amarelo; barra dupla azul royal
viés; com impressão da logomarca
Leide
R$
01 1100047
UN
3.750
do programa em silkscreen na frente Uniformes
19,43
medindo 20cm de diâmetro. Logo do
governo e da setasc nas costas
medindo 15cm largura e 5cm de
altura; citação nas costas impressa em
silk
screen
medindo
25cm de largura.
Camiseta com manga: tamanho 04 a
12 - p, m, g, gg; camiseta
malha
poliviscose (67% poliester 33%
viscose) branca gola redonda azul
royal; barra dupla
azul
royal;
manga com barra dupla vermelha
e logo do governo e da setasc em
Leide
R$
02 1100051
UN
7.500
cada uma medindo 10cm de altura e Uniformes
20,55
4cm de largura; impressão
da
logomarca
do
programa
em
silkscreen
na
frente
medindo
20cm
de diâmetro;citação
nas
costas
impressa
em
silk
screen medindo 25cm de largura.
Duzentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais, e cinquenta centavos

VL.
TOTAL
(R$)

R$
72.862,50

R$
154.125,00

R$
226.987,50

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias;
- Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo
frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas,
inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto
deste registro, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.
- Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e ainda, que atende a
todas as condições estabelecidas para o presente Pregão
- Declaramos, sob as penas da lei, que temos pleno conhecimento dos termos do Convênio ICMS
nº 73/2004 e que a Proposta de Preços apresentada para fins de participação do PREGÃO
ELETRÔNICO nº 021/2021 SETASC, atenderá aos critérios estabelecidos no Convênio e
legislação complementar, em especial quanto ao desconto relativo ao ICMS. No caso do licitante
não se enquadrar aos termos do Convênio ICMS 73/04, deve, obrigatoriamente, assinalar a
ressalva abaixo:
(X) Declaramos que a empresa não se enquadra nas condições do parágrafo primeiro, não sendo
obrigada a conceder o desconto estabelecido no mencionado Convênio.
Pagamento, garantia, execução e entrega: Conforme Edital
A empresa LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI apresenta, a seguir,
os dados de quem vai assinar o contrato: PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA,
brasileira, advogada, casada, OAB/MT 18.569-B, RG Nº 10.616.831-8/SSP-PR / CPF Nº
075.082.869-28

Essa proposta de preço contempla a integralidade das especificações constantes do Termo de
Referência, Anexo ― do Edital e que concorda e cumprirá todas as suas prescrições.
Concordamos com todas as cláusulas do edital.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021

Priscila Consani das Mercês Oliveira
Procuradora
OAB/MT 18569-B

