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Sócio:
CPF: 039.410.899-00 RG: 8.061.540-0/SESP/PR

Dados Bancários:
Banco do Brasil Caixa Economica Federal Banco Bradesco
Ag 1622-5 Ag 1630 - Op 003 Ag 01205
C/C: 89000-6 C/C 3171-5 C/C: 14338-3

Declaramos:

Prezados Senhores, 

UNITÁRIO TOTAL

10 20 UND

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: Esfigmomanômetro

tamanho adulto, dealta precisão, composto de

manômetroaneroide, tipo relógio, mostrador graduado

em mmHg, braçadeira comfecho de metal, confeccionado

em tecidoantialérgico, resistente, flexível, que semolde

facilmente ao braço, manguito epêra fabricados sem

ementas de subpeças, com borracha sintética

deexcelente resistência, equipamento comperfeita

vedação, acondicionado embolsa apropriada, embalagem

individual.

PREMIUM/ 

WENZHOU KANGJU 

MEDICAL 

INSTRUMENTS CO. 

LTD - CHINA,REP. 

POP./ BR-20D 

ADULTO/ 

80275310022

80,75 1.615,00

Razão Social: Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda. 
CNPJ: 38.408.899/0001-59 - Inscrição Estadual: 90860969-75

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra

defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e

encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos

produtos em embalagens adequadas. 

Declaramos , ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece Artigo

3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

DISTRITO FEDERAL - DF

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2022

ABERTURA:

HORÁRIO:

Endereço Comercial: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 1, Sala E, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Sérgio Edelberto Válerio Júnior

PROCESSO Nº 152/2022

Contatos: telefone: (41) 3667-9820 - e-mail: equimed@uol.com.br

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão

Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Marca/ Fabricante/ 

Modelo/ Registro no 

M.S. nº

PREÇO
ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

Rua Graça Aranha, nº875| Barracão 01 Sala E | Vargem Grande | Pinhais-PR | CEP 83.321-020



11 20

ESFIGMOMANOMETRO PEDIÁTRICO -

Esfigmomanômetro pediatrico, de alta precisão,

composto demanômetro aneróide, ti po relógio,

mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de

metal,confeccionado em tecido anti alérgico, resistente, fl

exível, que se molde facilmente ao braço, manguito e

pêra fabricados sem ementas de subpeças, com borracha

sintéti ca de excelente resistência, equipamentocom

perfeita vedação, acondicionado em bolsa apropriada,

embalagem individual,

PREMIUM/ 

WENZHOU KANGJU 

MEDICAL 

INSTRUMENTS CO. 

LTD - CHINA,REP. 

POP./ BR-20D 

INFANTIL/ 

80275310022

67,95 1.359,00

12 20

ESTETOSCÓPIO ADULTO - Estetoscópio biauricular em

aço inoxidável na curvatura do tubo “y”, auscultador

duplo em aço inoxidável com diafragma de alta

sensibilidade, tamanho adulto, conjunto biauricular em

metal cromado resistente e fl exível com olivas de

silicone resistente sem rebarbas.

KINDCARE/ 

WENZHOU 

DONGFANG MEDICAL 

INSTRUMENTS CO., 

LTD -CHINA, REP. 

POP./ KT-107/ 

80901110021

66,00 1.320,00

13 20 UND

ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR PEDIATRICO - em aço

inoxidável na curvatura do tubo “y”, auscultadorduplo

em aço inoxidável com diafragma de alta sensibilidade,

tamanho pediátrico, conjunto biauricularem metal

cromado resistente e fl exível com olivas de silicone

resistente.

KINDCARE/ 

WENZHOU 

DONGFANG MEDICAL 

INSTRUMENTS CO., 

LTD -CHINA, REP. 

POP./ KT-108/ 

80901110021

84,65 1.693,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:
TOTAL 5.987,00cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais

Rua Graça Aranha, nº875| Barracão 01 Sala E | Vargem Grande | Pinhais-PR | CEP 83.321-020



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.
Entrega: Conforme Edital
Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as 

exigências editalícias;

- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 

anos, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 

2009;

- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 

III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 06 (seis) funcionários em minha 

empresa. 

Rua Graça Aranha, nº875| Barracão 01 Sala E | Vargem Grande | Pinhais-PR | CEP 83.321-020
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