
  

AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER, Nº 145/ SALA 204 /  
OLARIA – NOVA FRIBURGO -RJ - CEP. 28620-000 

CNPJ: 01.686.305/0001-61 - Inscrição Estadual: 86.119.315 
Web – www.danialex.com.br      E-mail: danialex@danialex.com.br 

 

Rio de Janeiro ,13 de outubro de 2022. 

 

AO 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  

 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 527/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º0036.611572/2021-44  

 

 

 

1. O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da 

licitação. 

 

2. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, 

bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 

 

3. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem 

parte do fornecimento dos materiais, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, 

impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer 

acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os 

descontos eventualmente concedidos. 

 

4. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a aceitar/retirar o instrumento equivalente 

(Nota de Empenho), no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os 

seguintes dados: 

 

A empresa abaixo se propõe a fornecer os materiais de órteses e próteses para uso em procedimentos de 

neurocirurgia e correlatos, com locação de equipamentos médicos, visando atender as necessidades dos 

pacientes/usuários cadastrados nas unidades hospitalares vinculadas à Secretaria Municipal Adjunta de Alta 

e Média Complexidade – SEMUSA, objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – 

ANEXO I, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da 

legislação competente.  

 

DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  

CNPJ 01.686.305/0001-61 IE . 85119315 ,AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER , 145 , SALA 204 , 

OLARIA , NOVA FRIBURGO , RJ , CEP 28620-000 , TELEFONE 22 2519-0805 / 21 970003186 , 

alexandre@danialex.com.br 

BANCO BRADESCO – 237   AGENCIA 1434 / CONTA CORRENTE 1342-0  

 

ALEXANDRE SANTOS VANDELLI , BRASILIEIRO , EMPRESARIO  , DIVORCIADO , RG 

05831259-6 IFP , CPF 821.984.627-53 , DOMICILIADO A RUA PADRE ROMA 186 , APT 201 , 

ENGENHO NOVO , RIO DE JANEIRO -RJ , CEP 20710-270 

 

Clicksign 5c11d3b5-3aca-46ee-9311-166b3b32011f

http://www.danialex.com.br/
mailto:alexandre@danialex.com.br


  

AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER, Nº 145/ SALA 204 /  
OLARIA – NOVA FRIBURGO -RJ - CEP. 28620-000 
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Item Descrição Modelo / 

Anvisa 

Unidade/ 

Fabricante/ 

Marca 

Procedência 

Qt. 

unidades. 

 

Valor 

R$ 

Valor  

Total 

R$ 

    

   

  39 

HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL,  

Celulose oxidada, regenerada, esterilidade 

estéril, características adicionais em 10 x 

20 cm. 

     SOO0408 

80320680098 

PÇ 

AEGIS 

SUGISPON 

    4.448 

200,00 

Duzentos 

reais 

889.600,00 

Oitocentos e 

oitenta e nove 

mil, seiscentos 

reais 

 

 

Preço Total ............................ R$ 889.600,00 (Oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos reais). 

Prazo de entrega...................... 15 (Quinze) dias 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

ALEXANDRE SANTOS VANDELLI 

RG/CPF: 05831259-6 IFP /RJ,  

CPF/MF sob o n.º 821.984.627-53 

DIRETOR EXECUTIVO 

Clicksign 5c11d3b5-3aca-46ee-9311-166b3b32011f

http://www.danialex.com.br/
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Assinaturas

ALEXANDRE SANTOS VANDELLI

CPF: 821.984.627-53

Assinou como representante legal em 11 out 2022 às 15:58:43

Log

11 out 2022, 15:57:45 Operador com email alexandre@danialex.com.br na Conta ed1dac49-0bb7-49dd-97d8-

d42ff5a45f4a criou este documento número 5c11d3b5-3aca-46ee-9311-166b3b32011f. Data

limite para assinatura do documento: 10 de novembro de 2022 (15:56). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

11 out 2022, 15:57:46 Operador com email alexandre@danialex.com.br na Conta ed1dac49-0bb7-49dd-97d8-

d42ff5a45f4a adicionou à Lista de Assinatura:

alexandre@danialex.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos

de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo ALEXANDRE SANTOS VANDELLI e CPF

821.984.627-53.

11 out 2022, 15:58:43 ALEXANDRE SANTOS VANDELLI assinou como representante legal. Pontos de autenticação:

Token via E-mail alexandre@danialex.com.br. CPF informado: 821.984.627-53. IP: 200.95.174.9.

Componente de assinatura versão 1.381.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

11 out 2022, 15:58:43 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

5c11d3b5-3aca-46ee-9311-166b3b32011f.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5c11d3b5-3aca-46ee-9311-166b3b32011f, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 11 de outubro de 2022. Versão v1.15.0.

5c11d3b5-3aca-46ee-9311-166b3b32011f Página 1 de 1 do Log



  

AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER, Nº 145/ SALA 204 /  
OLARIA – NOVA FRIBURGO -RJ - CEP. 28620-000 

CNPJ: 01.686.305/0001-61 - Inscrição Estadual: 86.119.315 
Web – www.danialex.com.br      E-mail: danialex@danialex.com.br 

 

Rio de Janeiro ,17 de outubro de 2022. 

 

AO 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  

 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 527/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º0036.611572/2021-44  

 

 

 

1. O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da 

licitação. 

 

2. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, 

bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 

 

3. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem 

parte do fornecimento dos materiais, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, 

impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer 

acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os 

descontos eventualmente concedidos. 

 

4. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a aceitar/retirar o instrumento equivalente 

(Nota de Empenho), no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os 

seguintes dados: 

 

A empresa abaixo se propõe a fornecer os materiais de órteses e próteses para uso em procedimentos de 

neurocirurgia e correlatos, com locação de equipamentos médicos, visando atender as necessidades dos 

pacientes/usuários cadastrados nas unidades hospitalares vinculadas à Secretaria Municipal Adjunta de Alta 

e Média Complexidade – SEMUSA, objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – 

ANEXO I, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da 

legislação competente.  

 

DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  

CNPJ 01.686.305/0001-61 IE . 85119315 ,AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER , 145 , SALA 204 , 

OLARIA , NOVA FRIBURGO , RJ , CEP 28620-000 , TELEFONE 22 2519-0805 / 21 970003186 , 

alexandre@danialex.com.br 

BANCO BRADESCO – 237   AGENCIA 1434 / CONTA CORRENTE 1342-0  

 

ALEXANDRE SANTOS VANDELLI , BRASILIEIRO , EMPRESARIO  , DIVORCIADO , RG 

05831259-6 IFP , CPF 821.984.627-53 , DOMICILIADO A RUA PADRE ROMA 186 , APT 201 , 

ENGENHO NOVO , RIO DE JANEIRO -RJ , CEP 20710-270 

 

Clicksign 90a13b82-eaf3-426d-b92f-a4441f365002

http://www.danialex.com.br/
mailto:alexandre@danialex.com.br


  

AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER, Nº 145/ SALA 204 /  
OLARIA – NOVA FRIBURGO -RJ - CEP. 28620-000 

CNPJ: 01.686.305/0001-61 - Inscrição Estadual: 86.119.315 
Web – www.danialex.com.br      E-mail: danialex@danialex.com.br 

 

Item Descrição Modelo / 

Anvisa 

Unidade/ 

Fabricante/ 

Marca 

Procedência 

Qt. 

unidades. 

 

Valor 

R$ 

Valor  

Total 

R$ 

    

   

  39 

HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL,  

Celulose oxidada, regenerada, esterilidade 

estéril, características adicionais em 10 x 

20 cm. 

     SOO0408 

80320680098 

PÇ 

AEGIS 

SUGISPON 

    4.448 

116,80 

Cento e 

dezesseis 

reais e 

oitenta 

centavos 

519.526,40 

Quinhentos e 

dezenove mil e 

quinhentos e 

vinte e seis 

reais e quarenta 

centavos 

 

 

Preço Total ............................ R$ 519.526,40 

Quinhentos e dezenove mil e quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos  

Prazo de entrega...................... 15 (Quinze) dias 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

ALEXANDRE SANTOS VANDELLI 

RG/CPF: 05831259-6 IFP /RJ,  

CPF/MF sob o n.º 821.984.627-53 

DIRETOR EXECUTIVO 

Clicksign 90a13b82-eaf3-426d-b92f-a4441f365002

http://www.danialex.com.br/


PROPOSTA pregão 527-2022 reajustada.doc
Documento número #90a13b82-eaf3-426d-b92f-a4441f365002

Hash do documento original (SHA256): 4fd2b29a21d76925fed67a5b04755e43b38e836b2d40c03ec067c67b6a1bf56f

Assinaturas

alexandre santos vandelli

CPF: 821.984.627-53

Assinou como representante legal em 17 out 2022 às 12:52:14

Log

17 out 2022, 12:51:53 Operador com email alexandre@danialex.com.br na Conta ed1dac49-0bb7-49dd-97d8-

d42ff5a45f4a criou este documento número 90a13b82-eaf3-426d-b92f-a4441f365002. Data

limite para assinatura do documento: 16 de novembro de 2022 (12:50). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

17 out 2022, 12:51:54 Operador com email alexandre@danialex.com.br na Conta ed1dac49-0bb7-49dd-97d8-

d42ff5a45f4a adicionou à Lista de Assinatura:

alexandre@danialex.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos

de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo alexandre santos vandelli e CPF

821.984.627-53.

17 out 2022, 12:52:14 alexandre santos vandelli assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via

E-mail alexandre@danialex.com.br. CPF informado: 821.984.627-53. IP: 189.105.243.55.

Componente de assinatura versão 1.383.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

17 out 2022, 12:52:15 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

90a13b82-eaf3-426d-b92f-a4441f365002.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 90a13b82-eaf3-426d-b92f-a4441f365002, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 17 de outubro de 2022. Versão v1.15.0.
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