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ANEXO II   

PROPOSTA DE PREÇOS  

 
À CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO 
 
 
PROCESSSO nº 14.273/2019 
PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2019 

 

OBJETO: OBJETO: AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE POLTRONAS PARA O PLENÁRIO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO, conforme condições, especificações, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
Marca Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 

Poltrona Presidente, espaldar alto, revestida em 
Couro sintético, FACTO (100% PVC), ou Couro 
Natural, na cor preta, com braços cromado com 
apoio estofado preto, assento compensado 
Multilamidado com no mínimo 18 mm de espessura, 
espuma do assento laminada com no mínimo 120 
mm e densidade de no mínimo 30 kg/m3 , espuma 
do encosto laminada com no mínimo 120 mm e 
densidade de no mínimo 23 kg/3m3 , base giratória 
cromada, com regulagem de altura a gás, com 5 
rodízios em PU, com sistema relax, regulagem de 
altura do assento e trava da inclinação do encosto, 
nas dimensões de aproximadamente no mínimo: 
Largura 700 x Profundidade 700 x Alt. do encosto 
1180 — 1320, suportar peso mínimo de 120 kg. 

1 

   

2 

Poltrona Diretor, revestida em Couro sintético, 
FACTO (100% PVC), ou Couro Natural, na cor 
preta, com braços cromado com apoio estofado 
preto, assento compensado Multilamidado com no 
mínimo 18 mm de espessura, espuma do assento 
laminada com no mínimo 120 e densidade de no 
mínimo 30 kg/m3 , espuma do encosto laminada 
com no mínimo 120 mm e densidade de no mínimo 
23 kg/3m3 , base giratória cromada, com regulagem 
de altura a gás, com 5 rodízios em PU, com sistema 
relax, regulagem de altura do assento e trava da 
inclinação do encosto, nas dimensões de 
aproximadamente no mínimo: Largura 700 x 
Profundidade 700 x Alt. do encosto 930-1050, 
suportar peso mínimo de 120 kg. 

24 

   

Valor total por extenso: R$ 

 

Denominação / Razão Social da PROPONENTE: 

Endereço completo: 
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CEP: Fone: Fax: 

I.E. e/ou C.C.M. nº  CNPJ nº Data: 

Banco: Agência nº C/C nº 

 

 

• Prazo de entrega: 

• Prazo de pagamento: 

• Validade da proposta: 60 dias 

• Garantia do Produto 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que nos preços acima ofertados encontram inclusos, entre outros, 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, despesas operacionais, transporte, frete, carga e descarga, 
obrigações financeiras de qualquer natureza, e demais componentes do custo da execução do objeto da 
presente licitação.  
 
DECLARO, sob as penas da lei, que estou ciente e aceito todas as exigências, normas e prazos 
estabelecidos neste edital e seus Anexos. 
 
- Dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato: 
 
Nome: ____________________________________________________________________ 
Cédula de Identidade (R.G.) nº _________________________________________________ 
Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) nº _________________________________________ 
Cargo/Função: _____________________________________________________________ 
Dados Bancários____________________________________________________________ 
 

Cidade, _____ de _______________ de 2019. 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Nome: 
RG: 
CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


