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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS -MA
COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO- CPL
PREGÃO PRESENCIAL N*33/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 16000/2018

DATA DE ABERTURA: 18/05/2018 - 08:3011

PROPOSTA COMERQAL

Prezados Senhores.
Aempresa LF INDUSTRIA ECOMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EMUSCULAÇÃO LTDA - ME, com sede na cidade deTeresma- PI àRua Onze de Junho, n.» 1540. inscrita no CNPJ/JvlF sob
onúmero 14.750-167/0001-84. neste alo representada por LUIZ FERNANDO SANTOS MARTINS, portador do CPF n,* 167.461.204-49 eR.G. n.'225.884 SSP/PI, abaixo assinado propõe àPrefeitura de Patos - MA
os preços infra discriminados para contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE PRAÇA, no Município de Palos-PI,
conforme Termo deReferência, objeto doPREGÃO PRESENCIAL •.* 33/2018.

ITEM QNT TIPO

UNID

UNID

UNID

ESPEC1FICACAO/MODELO

CONGLOMERADO COM6 FUNÇÕES - E<iuipamenlo desenvolvido
para trabalho em ambientes externos resistentes a ações climáticas,
oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o
aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, com
capacidade para4 pessoas se exercitarem ao mesmo tempo,ondetrabalha
os membrossuperiorese inferiores,fortalecendo,alongandoe aumentando
a flexibilidade. Base principalconstruídacom tubos de aço carbonode 2*
X 2mm; ü x l,5(>mm; \"A x Jmni; 1" x l.SÕmm; rVj x l,50mm;

oblongo de 20 x 50 x l.SOrtun; pinos maciços; rolamentosduplos;
Desoxidação a base htdrocarboneto, aplicação de prime e pintura
automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios

para a Exação do equipamento no solo com parafusos; tampão de metal
arredondado;espcciEcaçõesmuscularesem cada {qrarelho; carga máxima
de peso5Kg por disco;oferecebaixamanutenção e possibilita ao usuário
uma sensação de total liberdade e tuna ótima biomecânica.

SIMULADORDE C/\MINHADA TRIPLO- Fabricadopara ser instalado
em ambientes externos, resistentes à ações climáticas, ferecendo total
segurançacom tubos de aço carbono de 2'Vi x 2mm; 2* x 2mm; 1*16x
l.SOmm; chapa antiderrapante de no minimo 3nun; pinos maciços;
rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de
borracha;soldamig;orifíciosparaa Exaçãodo equipamentono solocom
parafusosde fixação;tampãode metalanedondado; especificações
muscularesem cada aparelhoem baixo relevo;permitea práticade 3(três)
usuários simultaneamente, aumentando a mobilidade dos membros

inferiores e desenvolve a

coordenação motora.

ESQUI TRIPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos,

resistentes á açõesclimáiicas, oferecendo lotaisegurança comtubosdeaço
carbono de no minimo 2' x 2mm; 1* x l,50nun; melalon de no minimo

30x50x2mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3mm; pinos maciço^
rolamentos duplos; pintura automoEva de alta resistência; batentes de
borracha; solda mig; oriEcios para a Exação do equipamento com
parafusos; tampão de metal arredondado; especificações musculares em

cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 3(trê3) usuários
simultaneamente, permitindouma melhora da flexibilidadedos membros
inferiores, superiores, quadril e a função

cardiorrespiratóría.

SURF DUPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos,

resistentesà açõesclimáticas,oferecendototal segurançacomtubos de aço
carbono de no minimo 2" x2mm; 1"Í6x I.SOtrun;3"14x 4mm; chapa anti

derrapante; pinos maciços; rolamento duplos; pintura automotivade alta
resistência;batentes de borracha;solda irúg; orifíciospara a Exação do 1
equipamento com parafusos de fixação no solo; tampão de metal

arredondado; especificações musculares em cada aparelho em btüxo
relevo; permite a prática de 2(doÍs) usuários simultaneamente,
melhorando a flexibilidade, a agilidade dos membros

inferiores, quadris e região lombar.

MARCA/FABRICANTE

LF FTTNESS

LFFITNESS

LF FfTNESS

LF FITNESS

RS

RS

RS

RS

V. UNITÁRIO

4.626,67

3.646,67

3.713,33

2.613,33

quatro mil, seiscentos
e vinte e seis reais e

sessenta e sete

centavos

três mil, seiscentos e
quarentae seis reais e

sessenta e sete

centavos

trâ mil. setecentos e
treze reais e trinta e

três centavos

dois mil, seiscentos e
treze reais e trinta e

três centavos

LF INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EMUSCULAÇÃO LTDA- ME
CNPJ Na 14.750.167/0001-84-lnsc. Estadual N» 19.498.315-3

RUA ONZE DE JUNHO • NB 1540 • BAIRRO PROMORAR • CEP. 64.027-395

TERESINA-PIAUÍ /
L.

V, TOTAL

RS 23.133,35

R$ 18,233,35

RS 18J66.6S

RS 13.066,65

vinte e três mil,
cento e trinta e três

reais e trinta e cinco

centavos

dezoito mil,
duzentos e trinta e

três reais e trinta e

cinco centavos

dezoito mil,
quinhentose

sessenta e seis reais

e sessenta e cinco

centavos

treze mil e sessenta

e seis reais e

sessenta e cinco

centavos
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5 S UNID

ROTAÇAO diagonal DUPLO -
Fabricado paroser instalado em ambientes externos, resistentes à ações
climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no
mínimo 2' x 2mm; 1*x l.SOmm; 3''A x 2mm; 'A x l,50mm; rolamentos
duplos; pintura automotiva de altaresistência; soldamig; orifícios paraa
fixação do equipamento com parafusos; bola de resina; especificações
musculares em cada aparelho em baixo relevo; tampão de metal
arredondado; permite a prática de 2(dois) usuários simultaneamente,
aumentandoa mobilidadeda articulação dos ombros e dos

cotovelos.

LF FITNESS R$ 2.640,00

1

dois mil, seiscentos e
quarentareais

RS 13.200.00
treze mil e duzentos

rems

6 5 UNID

ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO-
Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes á ações
climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no
mínimo 2* x 2mm; l" x l.SOmm;2'\A x 2mm; 'A x l.SOtnm; rolamentos
duplos; pinturaautomotiva de alta resistência; solda mig;orifícios paraa
fixação do equipamento com parafusos; bola de resina; especificações
musculares em cada aparelho em baixo relevo em; tampão de metal
arredondado; pennite a prática de 2(dois) usuários ao mesmo tempo,
fortalecendo e melhorando a flexibilidade dos músculos dos

braços e cotovelos.

LFFITNESS R$ 1.676.67

mil seiscentos e

setenta e seis reais e

sessenta e sete

centavos

RS 8.383,35

oito mil, trezentos e
oitenta e três reds e

trinta e cinco

centavos

- • ...1 - í • • . " fc - VALORTOTAL DA PROPOSTA" 1 : RS- ^ 94.58345

NOVENTA EOriATRO MIL.-OUINHENTOSEOrrENTAE TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS " - . .. „

Da« " cário»sAGENCIA;0044-2CONTACORRENTE; 121.434-9-BANCODOBRASIL

Ra sJ pela assinatura doCoairalo: LUIZ FERNANDO SANTOS MARTINS 1RO: 225.884 SSP/Pr|CPF: 167.46l.204-49|CARGO;SOaOADMINISTRADOR|CASADO.
Foroia òe f*aganieD(o:Conforme Edital
Garantia:Conforme Edital ^
Loca) de entrega do objeto: Conforme Edital
Prazo de Inicioda prestação dos serviços: ConformeEdital
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo para pagamento: Conforme Edital .
Procedência: Nacional

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, tr^alhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com
transporte até odestino, embalagens e quaisquer outros ônus que porvetrtura possam recair sobre oserviço objeto dapresente licitação, a Prefeitura Municipal dePaíos-MA não admitirá qualquer alegação posterior que vise
ao ressarcimento de custosnão consideradosna propostafeita pelo licitantesobreos preçoscotados;
Declaramos expressamente que nos preços contidos naproposta escrita e naqueles que, porventura, vierem aserofertados por meio delances vertais estão incluídos todos oscustos edespesas, tais como: fornecimento do
equipamento, mãode obra- instalação, impostos, taxas,encargos, seguros,royalties. fretes e outros.

1
Teresina-Pl, 18 de maio de 2018.

;

ÜdiTERNANDO SANTOS MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR

RG n«. 225.884 SSP/Pl

CPF n®. 167.461.204-49

LF INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EMUSCUIAÇÃO LTDA- ME
CNPJ Na 14.750.167/0001-84-lnsc. Estadual N» 19.498.315-3

RUA ONZE DEJUNHO • NB 1540 • BAIRRO PROMORAR • CEP. 64.027-395
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fflziOBER
ÀPREFErrUfW MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
PREGÃO PRESENCIAL NS 33/2018
JULGAMENTO: ITEM

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE PRAÇA.
DADOS PÁPROPONENTE:
Nome: S. O. ZIGBER &CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA- EPP
CNPJ ns: 10.547.961/0001-74 Ihsc. Estadual: 90465551-10 Insc. Municipal- 122674
Endereço: RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822 - BARRACÃO A, CIDADE INDUSTRIAL '
CEP: 87;070t774 Cidade: MARINGÁ UF: PR
Fpne: 44-3052-9403 E-màil: so.zlobermetaI(S)gmaiI.com
DAD0S:BANÇÁRIPS:
B4! IBRADESCO -237 / AGÊNCIA (MARINGÁ/PR): 0069-8 / CONTA CORRENTE: 178862-0
DAPÕS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

43«022Tss°p)pr'"'' s<5cia administradora da Licitante, portadora do RO n.
cÍdADE INDUSTRIAVe^P 87:0?0-S SngY-'̂ ^^^

Processo he 160D0/2018

02

PROPOSTA DE PREÇOS
DESCRIÇÃO;

CONGLOMERADO COM 6FUNÇÕES - Equipamento desenvolvido para
trabalho em ambientes externos resisténtes aações climáticas,
oferecendo total segurança ao usuários, permitindo portanto, que o
aparelho possa ser Instalado em áreas fechadas e ao ar livre, com
capacidàde para 4 pessoas seexercitarem ao mesmo tempo, onde
trabalha os membros superiores einferiores, fortalecendo, alongando e
aumentando aflexibilidade. Base principal construída com tubos de aço
carbono de 2" x2mm; %xl,50mm; 1" x3mm; 1" xl,50mm; 1" ys x
l,50mm; oblongo de 20 x50 xí,5Órnm; pinos maciços; rolamentos duplos;
desoxidação abase hidrocarboneto, aplicação de prime e pintura
automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orlffclos
para afixação do equlparnento nó solo com parafusos; tampão de metal
arredondado; especificações musculares em cada aparelho; carga máxima
dè peso SKg por díscó; oferece baixa manutenção epossibilita ao usuário
uma sensação de total liberdadee umaótimablomecânica
MARCA: ZlOBER

MODELO: MULTIEXERCITAPOR CpM SEIS FUNÇÕES
SIMÕIADOR DE CÂMINHA TR|PLO —Fabricado pará-ser instalado em
ambientes exterrios, resisténtes à ações climáticas, oferecendo total
segurançaxom tubõs deaço, carbono d 2" x<2mm; 2:;x 2mm; x,.
^ '̂̂ P/PTIí.cbapa aritldérrapante de.no rrifnimo àmm.vpin^
rolamentos duplos;pIntura automotívàdé alta resistêhcrãi-batentesde '

5olda nilg; òrifícios para a fixação dq equipamento no solo com '
parafusos dé fixação; tampão,dèrtietãl arredondado; especificações
musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite aprática dé 3{três
ususarios simultaneamente, aumentando a mobilidade dos membros
Iníferiores é desenvolve''a coordenação motora.
MARGArZIOBER

MODELO: SIMULAOÓR-bFÇÁMÍNHADATRIPLO

LvLR UNITÃRIO:

R$3.932,00
TRES Mil, NOVECENTOS E

TRINTAE 0015 REAIS

, R$.3.099,00
TR^Mil. NOVENTAE'
NÓVi REAIS,.,

VLR TOTAL

R$ 19.660,00
DEZENOVE MIL,

SEISCENTOSESESSENTA
REAIS

• :R$15.495,00
QUINZEMIL.

• QUATROCENTOS E

NOVENTA EONCO REAIS

EPP

CNPJ: 10,547.961/0001-74
Insc. Estadual: 904.65551-101 Insc. Municipal: 122674

Rua Alufzio Nunes Costa, 822 - Barracão.A, Pq. Cidade Industrial
Maringá | PR | CEP: 87070-774 JFone: (44) 3052-9403



04

06

,,^ia

esqui triplo- Fabricado para ser instalado em ambientes externos, .
resistente aações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de
aço carbono de no mínimo 2" x2mm; 1" xl,50mm; mètalon de no mfnimé
3C^K50x2mm; chapa antlderrapante de no mínimo 3mm; pinos maciços-
rolamentos duplos; pintura automotiva dè alta'resistência; batentes de -•
borracha; solda mig; orifícios para afixação do equipamento com
parafusos; tampão de metal arredondado; especificações musculares em
cada aparelho ern baixo relevo; permhe a,pratica de 3{três) usuários - "
slmuItaneamente;^permit}ndo uma melhora da flexibilidade dos membros
Inferiores,'Superiores/:quadril;eia função cardlorresplratórla.
MARGA:7I0BER • ' .

IV!GDELG;;ESQUI TRIPCO"

SURF DUPLO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos,
rèsistènte àações cllmáticás, oferecendo total segurança com tubos de
aço carbono de no mínimo 2" x2mm; 1" >í xl,SOmm; 3" >5 x4mm; chapa
antl-íderrapante; pinos maciços; rolamento duplos; pintura automotiva de
alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para afixação
do l.equipamento com parafusos de.fixação no splò; tampão de metal
arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo
relevo; permite apratica de 2{dois) usuárlos simuftaneamente,
melhorando aflexiblHdâde, aagilldadè dos membros Inferiores, quadris e
região lombar.

MARCA: 2I0BER
MODELO: SURF DUPLO

ÍOTÀÇ^O DIAGONAL DURLO - Fabricado para ser Instalado em ambientes
!®^-^®r"^Vf®5istent€s.à ações çijmátlças,oferecendO'totafsegurançacorn^tubos de aço carbono de no mínimo 2'? x2mm; 1" xl',50mm; 3" Vi x2mm;
%*fliSQ.''nni;;rolamentps,duplos;:pintura automotiva de.alta resistência; •'
®9)4®.h^l8; PTlfícl0S:para;a<f|xaçio do^equipamento.com parafusos; bolaide
resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo;
tampão demetal arredondado; permite a pratica de2{dòis) usuários
simultaneamente aumentando amobilidade da articulação dos ombros e
dos cotovelos. ; ' '
MARCA: ZlOBER , ^ '
MODELO; ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA> APARELHO DUPLO

ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - Fabricado para ser Instalado em ambientes
externos, resistentes ã ações climáticas, oferecendo total segurança com
tubòs de aço carbono dè no mínimo 2" x2mm; 1" xl,50mm; 3" Kx2mm;
y* Xl,50mm; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência;
solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; bola de
resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em;
tampão de metal arredondado; permite apratica de 2(dols) usuários ao '
mesmo tempo. Fortalecendo e melhorando a flexibilidade dos músculos
dos braços e cotovelos.
MARCA: ZlOBER

MODELO: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO

CNPJÍÍO.
Insc. Estadual; 904.65551-101 Insc..

Rua Alufzip Nunes Costa, 822v Barracão A, Pq.
Maringá 1PR [CEP; 87070-774 (Fona

R$3.155,00
TRESMIU CENTO E
ONaUENTAESElS REAIS

RS 2.221,00
DCHS Mfl, DUZENTOS 6
WNIEEUM REAIS

RS 2.244,00
OOIS MIL:OUZENTOSE
QUARENTA EQUATRO í, '
REAIS ^ ' s .

RS 15.780,00
QUINZE MILSETECENTOS

ECFTENTÁREAIS

RS11.105,00
ONZE Mil,aNtd EQNCÒ

REAIS

RS11.220,00
ONZEMIL DUZENTOS E

MNTEREAtS

RS 1.425,00
UM MIL.QUATROCENTOS

EVINTE E CINCO REAIS

RS 7.125,00
SETE MIL.CENTO BMnTEE

ONCOREAtS

003

74

:122674



Valor Total daProposta é de: 80.385,00
OITENTÁ MIL^ TREZENTOS EOITENTA ECINCO REAIS
VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias

CNPÍlO:è47.96l/0001-74
!nsc. Estadualrg04..6555^1Ó jIhsc/Munícipa!: 122674

Rua Alufzio Nunes Cosia, 822 - Barracão A. Pq. CKíacJe Industrial
Maringá 1PR] CEP; 87070-774 ]Fone: (44) 3052-9403

PRAZO DE ENTREGA: OPrazo para oinicio do forenclmento sré imediato, acontar da data Inicial fixada pela ordem de
rornecimento.

LOCAL DE ENTREGA: Sede da Prefeitura Municipal dè Sãó Jão dos Ratps-MÀ
PRAZO DÉ PAGAMentÒ: 30 (trinta) dias após amnifestação favorável dó Setor FIscalizante
PRAZO.DE GARÃNTIA: 12(dose) meses

PRÁZO DEINSTAtAÇÃO: Não contempla de Instalação
PMZO DE VIGÊNCIA: Opresente contrato tera.valldade de até 31 (trinta eum) de Dezembro de 2018, nos termos da Clausula XII

DE_..10 quç nos preços propostos encontram-se Inclutdos todos os tributos, encargos sociais, frete até ó destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre ofornecimento do objeto da presente licitação.

IVIaringá/PR, quarta-feira; 16 de maio de 2018

río.547.961/0001-74l
INSC. EST. 904.65551-10

S O.ZlOBER&CIAEQUjPAMÉNTOSMETALÚRGIGÒS LTDA-EPP
RUA AtUIZIO NUNES COSTA, 82?-^
PQ. CIDADE INDUSTRIAL- CEP87070-77^

MARINGÁ-PR —'

" Ütinado^tgraudi3nalp«SaVA\AD«OÍKÍBA

^ Otc4%a*(CP.tr*sll M>Sc9fUrlad) RaciBa '«diialdo
S oXl f ''fima.itfll.ot^t»<WAKw..V*tgnWaowU>iff

/^SIA^cni.Sl.VANAMUMlUBCRMUrmíMt
/ OodMi20iije»,t«iMa274rHr.

VonlO d«Ad^AosbMtUldit;29li Ó1 UlXMO

S. O. ZIOBER &CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
CNPJ: 10.547.951/0001-74
SILVANA DEOLIVEIRA 2I0BER

SÓCIA ADMINISTRADORÀ
RG N2 4.344.022-5:

CPF ns 668.777.769-68



ÀPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
PREGÃO PRESENCIAL N2 33/2018
JULGAMENTO: ITEM
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE PRAÇA.
DADOS DAPROPONENTE;
Nome; S. O. ZlOBER &CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA - EPP
CNPJ nõ: 10 547.961/OOav^^ Ihsc. Estadual: 90465551-10 Insc. Municipal: 122674
Endereço: RUA ALUÍZIO NUNES COSTA, 822 - BARRACÃO A, CIDADE INDUSTRIAL
CEP: 87.070-774 Cidade: MARINGÁ UF: PR
Fone: 44-3052-9403 E-mall: sp.ziobemietal@gmaÍI.Góm
DADOS BANCÁRIOS:
BAATD BRADESCO -237 / AGÊNCIA (MÀRINGÁ/PR); 0069-8 / CONTA CORRENTE; 178862-0
D/ -1 PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

43^022^s\?p/^^ Z|OBER,^brasiIeira, casada, empresária, sócia administradora da LIcItante, portadora do RG ns

Processo nS; 16000/2018

filp
ÇNPJ: 1Ò.547i961/0001-74

Insc. Estadual: 904.65551-101 Ihsc; Münícipal: 122674
Rua Aluízio Nunes Costa. 822 - Barracão A, Pq. Cidade Industrial

Maringá íPR | CEP; 87070-774 jFone; (44) 3052-9403

At metalúrgicos LIDA - EPP, Inscrita no CNPJ ne 10.547.961/0001-74 sediada na RUA
^ 87.070-774, MAR,NGA/PR,Í)ECURA sob as penes dâ

?' ' ° ' ' " 17/07/2002, que está ciente ecumpre plenamente os requisitos dahabilitação eentrega os envelopes contendo aindicação do objeto edo preço, oferecidos, ciente da obrigatoriedáde de
declarar ocorrências posteriores eque ínexistem fatos impeditivos pará sua habilitaçio.

AsibU(to<l«foinudighdporSLyANAÓeOUVEinAMaringá/PR, quarta-feira, 16de maiode 2018

INSC.EST.904:65551-10

S.O.ZIOBER& CIAEQUIPAMENTOS
metalúrgicosLtda-epp

RUA ALUIZIONUNES COSTA, 822-ALPQ.CIDADEINOUSTRIAL-GEP87070-774 |
maringA-pr —•

V< aOBEft.«««77776»U
\ DN!í"BaB»lCP-fcatitii«aS«íétMladíRKín»F«(ííní

.4 '•.HaB»i3.S^okMRn>f<PFA1.in»VAUb,BwÁS
0«U«SWUai-aVANAOfairaM0»S.Aísj . aOB£RÍ687777»68

Oòd9V]Olai>S.16ILI&}743XXr
Ve>WdoA({e6«A(Tsb«llU^n:201&.0!IJ0040

S. O. ZlOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

CNPJ: 10.547.961/ÓÚ01-74
SILVANA DE OLIVEIRÁ ZlOBER

SÓCIA ADMiNISTRAbpRA
RG N24.344.022-5 SSP/PR
CPF NS 668.777.769-68

Oüo


