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o Pregoeiro e equipe do Município de Mercedes - Pregão Eletrônico nº 104/2020   Prezados Senhores: 

a) Especificação do objeto, observadas as características mínimas exigidas no presente instrumento convocatório. 

b) valor global da proposta: R$ 61.800,00 ( SESSENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS)

Item Codigo Descrição Descrição do produto / serviço Marca Quant. Vl. unit vl. total

1 MOBRA01 UNIDADE Vougue 360 R$ 95,00 R$ 34.200,00

2 MOBRA02 UNIDADE Vougue 300 92 R$ 27.600,00
Total R$ 61.800,00

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, na modalidade de PREGÃO eletronico nº 104/2020. 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Toledo, 30 de Novembro de 2020.

José Luiz Wuaden 
CPF 042.897.299-32
Sócio Administrador 

A empresa VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE MAT. ELÉTRICO , estabelecida na Rodovia PR 585 s/n , na Cidade de Toledo , Estado de paraná , inscrita no CNPJ 
sob nº 10.738.123/0001-88, Banco: Bradesco, Agencia: 3280 , Conta Corrente39999-0 , apresenta sua proposta comercial relativa à licitação na modalidade de Pregão eletronico nº 
104/2020, para a Contratação de empresa para fornecimento parcelado sob o regime de registro de preços para a Contratação de empresa para realizar serviços especializados para 
instalação, retirada e substituição de luminárias de vias públicas e a aquisição de luminárias para iluminação pública com tecnologia LED, braços e materiais auxiliares destinados à 
instalação de luminárias LED no parque de iluminação pública do Município,  quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no termo de referência.

Mão de obra 1 (MOBRA 1)  Substituição 
de ponto individual até 10 metros de 
altura (Ref.: o solo) 
Corresponde a execução dos seguintes 
serviços: 
1) Retirada do ponto de IP convencional, 
INCLUSIVE braço: 
Braço; Cintas e/ou parafusos; Luminária 
convencional (aberta ou fechada); Lâmpada; 
Base para relé fotocontrolador; Relé 
fotocontrolador; Base para Reator; Reator; 
Condutor; Sistema completo de aterramento 
e Conexões elétricas; 
2) Instalação do ponto de IP LED, 
INCLUSIVE braço: 
Braço; Cintas e/ou parafusos; Luminária 
LED; Relé fotocontrolador; Condutor; 
Sistema completo de aterramento e 
Conexões elétricas; 

Mão de obra 2 (MOBRA 2) Substituição 
de ponto individual até 10 metros de 
altura (Ref.: o solo) 
Corresponde a execução dos seguintes 
serviços: 
1) Retirada do ponto de IP convencional, 
EXCLUSIVE braço: 
Luminária convencional (aberta ou 
fechada); Lâmpada; Base para relé 
fotocontrolador; Relé fotocontrolador; Base 
para Reator; Reator; Sistema completo de 
aterramento e Conexões elétricas; 
2) Instalação do ponto de IP LED, 
EXCLUSIVE braço: 
Luminária LED; Relé fotocontrolador; 
Condutor; Sistema completo de aterramento 
e Conexões elétricas; 

Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, 
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a contratação para fornecimento dos matérias/serviços.  Na execução do objeto, observaremos 
rigorosamente as especificações das normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral 
responsabilidade pela qualidade dos serviços/materiais.  Esta proposta de preços tem prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da sessão pública. 
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