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Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR. Pregão Eletrônico N° 902022. Apresentamos nossa proposta de 
preços.

Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total
3 TELA MALHA DE FERRO 3MX2M

(0,2 0X0,20X3,4MM)
UNIDADE 160,00 80,00 12.800,00

MARCA: ARCELORMITTAL
FABRICANTE: ARCELORMITTAL
MODELO/VERSÃO: ARCELORMITTAL

Valor total da proposta: 12.800,00

O valor total dessa proposta é de R$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

Dados Comerciais:
Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 77781-10
Agencia: 0132-5

Validade da proposta: 60 DIAS
Prazo de entrega: Conforme edital.
Prazo de garantia: Conforme edital.
Prazo de pagamento: Conforme edital.
Local de entrega: Conforme edital.
Observações:
 Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento do bem abaixo relacionado, nos termos do edital e anexos.
Declaramos que cumprimos 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;
Que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação definidos no Edital;
Que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
Declaramos estar cientes da obrigatoriedade de declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação,
na forma do 2°, do art. 32, da Lei Federal n° 8.666/1993.
Declaramos que cumprimos e aceitamos os termos do edital quanto a condições de pagamento, prazo de entrega, entre outros;
Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
A proponente, se vencedora do certame, obriga-se a cumprir todos os termos do edital.
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno
acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável
pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista;
Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

DADOS DO RESPONSÁVEL:
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no
Edital, indicado para esse fim o Sr. Sr. DANIEL ARCARI R.G. n.º 8079776186 SSP/RS C.P.F. n.º 002.379.790-80 NACIONALIDADE:
Brasileiro ESTADO CIVIL: Casado
ENDEREÇO: Rua Joaquim Brasil Cabral, 467, Ap 71, Centro MUNICÍPIO: Erechim UF: RS FONE: (54) 98432-6673 E-MAIL:
licita.metame@gmail.com
DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao
sistema é autêntica.
Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei,  que nenhum de nossos dirigentes, gerentes, acionistas ou
detentores de mais de 5%
(cinco  por  cento)  do  capital  com  direito  a  voto  ou  controlador,  responsável  técnico,  funcionário  ou  subcontratado  é  servidor  ou  presta
serviços sob qualquer regime
de contratação à Prefeitura Municipal de Dourados-MS.
 Declaramos  que  temos  perfeito  conhecimento  das  condições  necessárias  ao  perfeito  cumprimento  do  objeto  e  concordamos

integralmente com as condições
estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
Declaramos que os itens ofertados atendem plenamente as especificações constantes no edital.

Erechim, 5 de Agosto de 2022
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Representante Legal

 

DANIEL ARCARI
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Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico N° 902022. Apresentamos nossa proposta de 
preços.

Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total
3 TELA  MALHA  DE  FERRO  3MX2M  (0,2

0X0,20X3,4MM)
UNIDADE 160,00 54,69 8.750,40

MARCA: ARCELORMITTAL
FABRICANTE: ARCELORMITTAL
MODELO/VERSÃO: ARCELORMITTAL

Valor total da proposta: 8.750,40

O valor total dessa proposta é de R$8.750,40 (oito mil e setecentos e cinqüenta reais e quarenta centavos).
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Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico N° 902022. Apresentamos nossa proposta de 
preços.

Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total

Dados Comerciais:
Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 77781-10
Agencia: 0132-5

Validade da proposta: 60 DIAS
Prazo de entrega: Conforme edital.
Prazo de garantia: Conforme edital.
Prazo de pagamento: Conforme edital.
Local de entrega: Conforme edital.
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Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico N° 902022. Apresentamos nossa proposta de 
preços.

Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total

Observações:
 Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento do bem abaixo relacionado, nos termos do edital e anexos.
Declaramos que cumprimos 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;
Que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação definidos no Edital;
Que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
Declaramos estar cientes da obrigatoriedade de declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação,
na forma do 2°, do art. 32, da Lei Federal n° 8.666/1993.
Declaramos que cumprimos e aceitamos os termos do edital quanto a condições de pagamento, prazo de entrega, entre outros;
Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
A proponente, se vencedora do certame, obriga-se a cumprir todos os termos do edital.
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno
acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável
pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista;
Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

DADOS DO RESPONSÁVEL:
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no
Edital, indicado para esse fim o Sr. Sr. DANIEL ARCARI R.G. n.º 8079776186 SSP/RS C.P.F. n.º 002.379.790-80 NACIONALIDADE:
Brasileiro ESTADO CIVIL: Casado
ENDEREÇO: Rua Joaquim Brasil Cabral, 467, Ap 71, Centro MUNICÍPIO: Erechim UF: RS FONE: (54) 98432-6673 E-MAIL:
licita.metame@gmail.com
DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao
sistema é autêntica.
Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei,  que nenhum de nossos dirigentes, gerentes, acionistas ou
detentores de mais de 5%
(cinco  por  cento)  do  capital  com  direito  a  voto  ou  controlador,  responsável  técnico,  funcionário  ou  subcontratado  é  servidor  ou  presta
serviços sob qualquer regime
de contratação à Prefeitura Municipal de Dourados-MS.
 Declaramos  que  temos  perfeito  conhecimento  das  condições  necessárias  ao  perfeito  cumprimento  do  objeto  e  concordamos

integralmente com as condições
estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
Declaramos que os itens ofertados atendem plenamente as especificações constantes no edital.

Como  representante  da  empresa  identificada  abaixo,  ASSUMO  O  COMPROMISSO  de  que  ao  apresentar  proposta  de  preços  para  o
referido pregão:
- Tomei conhecimento do inteiro teor do Edital e seus anexos;
-  Tenho  ciência  que  para  contratação  só  serão  aceitos  materiais  provenientes  de  empresas  legalmente  estabelecidas,  devidamente
autorizadas e licenciadas perante os órgãos de controle e fiscalização.
- Tenho ciência que se trata de um Pregão Eletrônico para Registro de Preços, cuja Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze)
meses, a contar da data da sua assinatura;
- Tenho ciência do conteúdo do Art. 16, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013: A existência de preços registrados NÃO OBRIGA a
administração  a  contratar,  facultando-se  a  realização  de  licitação  específica  para  a  aquisição  pretendida,  assegurada  preferência  ao
fornecedor registrado em igualdade de condições.
- Tenho ciência que não preciso enviar entre os documentos de habilitação as seguintes declarações já registradas no Portal de Compras
Governamentais, na ocasião da inclusão da proposta inicial: Declaração de Micro empresa e Empresa de Pequeno Porte; Declaração de
Fatos  Impeditivos  e  Supervenientes;  Declaração  Relativa  à  Proibição  do  Trabalho  de  Menor;  Declaração  de  Trabalho  Escravo  ou
Degradante; Declaração de Proposta Independente;
-  Tenho  ciência  que  toda  documentação  exigida  na  fase  de  aceitação  da  proposta  e  na  fase  de  habilitação  deverá  ser  enviada  pela
facilidade ENVIAR ANEXO, penúltimo item do menu do fornecedor no Portal de Compras Governamentais; 
-  Tenho  ciência  que  os  bens  fornecidos  ou  os  serviços  executados  por  minha  empresa  deverão  obedecer  rigorosamente  as
especificações  do  Termo  de  Referência,  incluindo  prazos  e  condições  de  funcionamento  e  semelhantes  às  amostras,  quando  estas
tiverem sido aprovadas durante o certame.
- Tenho ciência que terei 5 (cinco) dias de prazo para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo decorre a partir do recebimento do
aviso e o descumprimento desse prazo levará ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.
- Tenho ciência que poderão ser realizadas aquisições de pequenas quantidades de cada item licitado nos limites previstos no Termo de
referência,  tanto  pelo  órgão  gerenciador,  quanto  pelos  órgãos  não  participantes,  perante  os  quais  me  comprometo  e  asseguro  o
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Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico N° 902022. Apresentamos nossa proposta de 
preços.

Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total
atendimento das demandas registradas por Notas de Empenho, Termo de Contrato ou documento que os substitua.
-  Tenho ciência que os bens devem ser entregues dentro do prazo previsto e condições estabelecidas no Edital,  nos locais de entrega
descritos no Termo de Referência.

Erechim, 8 de Agosto de 2022

Representante Legal

 

DANIEL ARCARI
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