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PROPOSTA 

 

RAZÃO SOCIAL: CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli 
CNPJ: 32.396.643/0001-92 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9080134506 
ENDEREÇO: Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Centro 
CIDADE: Realeza – PR 
CEP: 85770-000 
TELEFONE: (46) 3543-2815 
E-MAIL: cidamaq.maquinas@gmail.com 
 
ITEM QTD UNID DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

1 400 SACA Semente de aveia, preta, 
fiscalizada; safra 2020/2020; 
atestado de germinação mínimo de 
80%; pureza mínima de 90%; 
validade até agosto de 2020 (tais 
informações deverão constar em 
rótulo afixado na embalagem); 
embalada em sacas adequadas, 
costuradas, não danificadas, 
assegurando boas condições de 
armazenamento; saca contendo 
40kg (quarenta quilos) 

EMBRAPA 
139 
POZZA 

100,00 40.000,00 

Valor total da proposta: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 

VALIDADE DA PROPOSTA:  O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, 
a contar da data de sua apresentação. 
PRAZO DE ENTREGA: Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

Realeza, 05 de abril de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, CNPJ n. 32.396.643/0001-92, sediada na 
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Centro Realeza - PR, por seu representante 
devidamente constituído, conforme abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o 
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 
pelo Licitante, e que o conteúdo dessa proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(b) a intenção de apresentar a proposta para participar desta licitação não foi informada, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da 
referida licitação;  
(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
(e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante da presente licitação antes da 
abertura oficial das propostas; e  
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la.  

 

 

Realeza, 05 de abril de 2021. 
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