
 

PROPOSTA DE PREÇOS
ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-
PROCESSO: Nº 00080-00159144/2021-16
PREGÃO ELETRONICO: Nº 12/2022

RAZÃO SOCIAL: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 18.493.830/0001-63
ENDEREÇO: RUA ROBERTO HONORIO DA COSTA, Nº 214, DISTRITO EMPRESARIAL D'CARLOS -
FORMIGA/MG, CAIXA POSTAL: 48
EMAIL: financeiro@metaxoffice.com.br
INFORMAÇÕES E ENVIO DE ORDEM DE FORNECIMENTO: pcp@metaxoffice.com.br
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002.185.432.00-09

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0115
CONTA: 1460-5

REPRESENTANTE: LEANDRO FERNANDES ALVES
ENDEREÇO: RUA RIO TRÊS MARIAS, Nº 431, BAIRRO MANGABEIRAS, FORMIGA/MG – CEP:
35577-202
TELEFONE: (37)3443-4274
CPF: 075.038.856-02
RG: 14.289.338

GRUPO 4
ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR

UNIT.
VALOR
TOTAL

43 700 POLTRONA AUDITÓRIO
CONVENCIONAL
Variação máxima de 5% nas medidas
Fornecimento e montagem/instalação da
poltrona. Especificações técnicas:
DESCRIÇÃO: Assento:
em madeira/compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente
aquente com mínimo de 13 mm de
espessura.
- Possui curvatura na parte frontal do
assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguínea, na parte inferior tubo
oblongo de mesma especificaçãodos pés
laterais, com apoio redondo em numero de
dois por assento, medindo
aproximadamente 1,6 x 0,5 cm.
Encosto
em madeira/compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a
quente com mínimo 13 mm de espessura
com dupla curvaturaanatômica de forma a

METAX  /
CONFORT
FRISOKAR

R$ 950,00 R$ 665000,00
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GRUPO 4
ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR

UNIT.
VALOR
TOTAL

permitir a acomodação das regiões dorsal
e lombar, se adaptando melhor à coluna
vertebral.
- Espuma injetada, anatomicamente em
poliuretano flexível micro celular de alta
resistência, isenta de CFC, com densidade
controlada de 45 a 50 Kg/m3com 60 mm
de espessura média no assento e no
encosto.
Revestimento
: em tecido de poliéster sem costuras e
fixados as madeiras por grampos com
acabamento zincado, na cor a escolha no
catalogo dofabricante.
- Lateral com a parte central em
compensado de mínima de 10 mm, forrado
conforme padrão do assento e encosto, ao
centro, travamento em chapa de açochata
SAE 1020 aproximadamente com 22,5 x 2
cm, arrebitados ao centro em dois pontos
de ambos os lados
- Parte inferior com chapa própria para a
fixação ao piso, em Aço SAE 1020.
Estrutura
: de sustentação da cadeira em tubo de
aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF
16x30mm com espessura da parede de 1,9
mm.
- Componentes metálicos unidos por solda
do tipo MIG, formando um conjunto para
posterior montagem por parafusos.
- Suporte basculante do assento em chapa
de Aço SAE 1020 com espessura mínima
de 03 mm, e pino de Aço SAE 1213 com
aproximadamente 10 mmde diâmetro, com
porcas garras para sua fixação ou
tecnologia similar.
- Suporte do encosto em chapa de Aço
SAE 1020 com espessura mínima de 04
mm, com porcas garras para sua fixação
ou com tecnologia similar ousuperior de
fixação.
- Encosto com contracapa injetada em
polipropileno copolímero preta, abas de
perfil de aproximadamente 1,5 cm,
texturizado, com sistema rápido
demontagem e desmontagem, permitindo
troca de tecido em caso de necessidade
sem quebra ou troca da mesma.
- Parafusos de fixação do assento e
encosto com trava, na bitola ¼x 20fpp, e
porcas de garra Dupla forjadas a frio,
encravadas e rebitadas na madeira
emambos os lados, evitando que se
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GRUPO 4
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soltem.
- Batentes do final de curso do assento
retrátil em Poliamida 6.0 na cor preta.
- Apóia Braços injetados em Poliuretano
Texturizado Integral Skin, sobre alma de
Aço SAE 1020 tratada quimicamente.
- Prancheta escamoteavel em MDF ou
MDP espessura mínima de 18 mm, na cor
preta, acabamento lateral em perfil de PVC
ou material similar ousuperior, podendo ser
instalado em ambos os lados segundo a
necessidade, quando não em uso, aloja-se
internamente dentro do braço na lateral
dapoltrona.
- Componentes metálicos devem possuir
tratamento de superfícies interna e
externa, através de banho Nano cerâmico,
para proteção contra corrosão
eacabamento de pintura.
- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster
epóxi, cor preta, semifosco lisa, com
camada média de 60 microns, cura em
estufa à temperatura aproximada de200°
C, isenta de metais pesados.
Dimensões aproximadas do produto:
- Altura do encosto  450 mm.
- Largura do encosto  450 mm.
- Largura do assento  480 mm.
- Profundidade do assento  480 mm.
- Altura total  860 mm.
- Profundidade total  455/640 mm.
- Largura total  635 mm.
- Altura do chão ao assento  465 mm.

44 20 POLTRONA AUDITÓRIO OBESO
Variação máxima de 5% nas medidas
Fornecimento e montagem/instalação da
poltrona:
Especificações técnicas:
DESCRIÇÃO: Assento:
rebativel em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente
aquente com mínimo de 18 mm de
espessura.
- Possui curvatura na parte frontal do
assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguínea, na parte inferior tubo
oblongo de mesma especificaçãodos pés
laterais, com apoio redondo em número de
dois por assento, medindo
aproximadamente1,6 x 0,5 cm.
Encosto:
compensado multilaminado resinado,
moldado anatomicamente a quente com

META X /
CONFORT
FRISOKAR

R$
2900,00

R$ 58000,00
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GRUPO 4
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mínimo 18 mm de espessura com dupla
curvatura anatômica deforma a permitir a
acomodação das regiões dorsal e lombar,
se adaptando melhor à coluna vertebral.
- Espuma expandida, anatomicamente em
poliuretano flexível micro celular de alta
resistência, isenta de CFC, com densidade
controlada de 33 Kg/m3com 60 mm de
espessura média no assento e no encosto.
-
Revestimento:
em tecido de poliéster sem costuras e
fixados as madeiras por grampos com
acabamento zincado, na cor a escolha no
catalogo dofabricante.
-Lateral com a parte central em
compensado de 10 mm, forrado conforme
padrão do assento e encosto, ao centro,
travamento em chapa de aço chata
SAE1020 com 22,5 x 2 cm, arrebitados ao
centro em dois pontos de ambos os lados
- Parte inferior com chapa própria para a
fixação ao piso, em Aço SAE 1020.
Estrutura
de sustentação da cadeira em tubo de aço
industrial SAE 1010/1020 oblongo FF
16x30mm com espessura mínima da
parede de 1,90 mm.
- Componentes metálicos unidos por solda
do tipo MIG, formando um conjunto para
posterior montagem por parafusos.
- Suporte basculante do assento em chapa
de Aço SAE 1020 com espessura de 03
mm, e pino de Aço SAE 1213 com
aproximadamente10 mm dediâmetro, com
duas porcas garras para sua fixação,
sendo um de cada lado do assento.
- Suporte do encosto em chapa de Aço
SAE 1020 com espessura de 04 mm, com
duas porcas garras para sua fixação,
sendo um de cada lado do encosto.
- Encosto com contracapa em tecido de
poliéster, parafusos de fixação do assento
e encosto do tipo Sextavado Flangeado
com trava ou outro de qualidadesimilar ou
superior, na bitola ¼x 20fpp, e porcas de
garra Dupla forjadas a
frio, encravadas e rebitadas na madeira em
ambos os lados, evitando que se soltem.
- Batentes do final de curso do assento
retrátil em Poliamida 6.0 na cor preta.
- Apóia Braços injetados em Poliuretano
Texturizado Integral Skin, sobre alma de
Aço SAE 1020 tratada quimicamente.
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VALIDADE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

PRAZO GARANTIA: 5 (cinco) anos

PRAZO ENTREGA: 30 (trinta) dias (levando em consideração a logística e produção dos itens, esse

prazo poderá se estender por mais dias)

LOCAL DE ENTREGA: SIA SAP Lote E, CEP 71.215-000  Brasília/DF

 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 

Apresento garantia conforme estabelecido no Termo de Referência - Anexo I do edital.

 

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, tarifas e demais despesas

GRUPO 4
ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR

UNIT.
VALOR
TOTAL

- Prancheta escamoteavel em MDF ou
MDP mínimo de 18 mm de espessura, na
cor preta, acabamento lateral em perfil de
PVC ou similar ou superior,podendo ser
instalado em ambos os lados segundo a
necessidade, quando não em uso, aloja-se
internamente dentro do braço na lateral da
poltrona.
- Componentes metálicos devem possuir
tratamento de superfícies interna e
externa, através de banho Nano cerâmico,
para proteção contra corrosão
eacabamento de pintura.
- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster
epóxi, cor preta, semifosco lisa, com
camada média de 60 microns, cura em
estufa à temperatura aproximada de200°
C, isenta de metais pesados.
-
Dimensões aproximadas do produto:
- Altura total da poltrona  820 mm.
- Altura do encosto  470 mm.
- Largura do encosto  760 mm.
- Largura total da poltrona  900 mm.
- Profundidade total  640 mm.
- Profundidade do assento  480 mm.
- Largura do assento  750 mm.
- Altura do chão ao assento  460 mm.

TOTAL R$ 723000,00
VALOR TOTAL:SETECENTOS E VINTE E TRÊS MIL REAIS
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decorrentes da execução do objeto.

 

Declaro que não incorremos nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019.Essa declaração é a expressão da verdade,

sob as penas da lei.

 

Declaro estar ciente de todas as condições do edital e comprometo-me a aceitabilidade e cumprimento

integral de todas as obrigações estipuladas nas legislações e edital.

 

DECLARO para fins do disposto no artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que

receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos

inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão

Eletrônico supracitado e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento

adequados de dejetos e resíduos.

  

  

Formiga / MG , 25 julho de 2022.

  

  

_________________________________________________

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LEANDRO FERNANDES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 075.038.856-02

RG: 14.289.338
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