AO
PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

REF: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 005/2021
DATA: 24/02/2021
HORAS: 09H00MIN
PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE 05

ITEM

QUANT.

20

800

UNID.

Resma

ESPECIFICAÇÃO
Papel sulfite alcalino, A4, medindo 297mm x
210mm, aplicação em Impressora jato tinta,
Gramatura 75g/m2, resma com 500 folhas,
caixa com 10 resmas. Com Certificação
ambiental Cerflor.

MARCA

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

ONE / Suano

R$ 13,56

R$ 10.848,00

Valor Total do lote: 10.848,00 (Dez mil e oitocentos e quarenta e oito reais)
DECLARAÇÕES AO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021.
A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e
administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:
1. Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas
e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo a esse Órgão,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros e tem pleno
conhecimento dos termos do edital e seus anexos.
2. Que seu(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico
ou societário não é (são) empregado(s) desse Órgão e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:
- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área do Órgão, com gerenciamento sobre o contrato
ou sobre o objeto da presente licitação;
- empregados detentores de cargo comissionado que atuem nesse Órgão;
- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação;
- autoridade desse Órgão hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.
3. Que não tem e que não contratará prestadores para a execução de serviço objeto desta licitação com vínculo familiar
(cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau)
com empregado desse Órgão que exerça cargo em comissão ou função de confiança.
4. Que nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros, emissão de laudos e
todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência;
5. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital desse Pregão e do anexo I Termo de
Referência.
6. Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao estabelecido
na Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, publicada no Diário Oficial da União de 28 de outubro de 1999, e ao inciso
XXXIII, do artigo 7o, da Constituição Federal.
7. Que a proposta apresentada para participar do Pregão epígrafe, foi elaborada de maneira independente e o conteúdo
da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitação por qualquer meio ou qualquer pessoa.
8. Que garantimos nosso material por 12(doze) meses, propondo-nos a substituição do mesmo caso apresente algum
defeito de fabricação.
09. Que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 Lei de Crimes Ambientais.

IPE PAPÉIS – EIRELI EPP
SHC/SW CLSW 101, Bloco A, Sala 155, Ed. Multcenter, Sudoeste, Brasília – DF
CEP: 70.670-501 – CNPJ: 26.221.498/0001-06 – IE:07.783.923/001-85
Fone: (61) 3344-3871 – e-mail: ipepapeis@gmail.com

10. Dados do responsável pela assinatura do contrato:
NOME: Luciana Lima Gieseler
CARGO: Diretora
IDT: 2507967– SSP- DF
CPF: 001.337.231-94

Garantia do Produto: 12(doze) meses
Prazo de Entrega: 10(DEZ) dias úteis

CONTAS BANCÁRIAS:
BB-Banco do Brasil S/A
AG. 1003-0 (SIG) - C/C Nº: 118412-1

Cond. de Pagamento: 10 (dez) dias úteis
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021.

Local de Entrega: DF
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