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Ao
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - CJF
UASG 90026
Brasília-DF
Pregão Eletrônico SRP Nº 20/2020
PROCESSO SEI N. 0002484-57.2020.4.90.8000
Abertura: 13/11/2020 às 9h
GRUPO 11
Item
do PE

Descrição

Unid

Qtde

Marca

Vr. Unit.

Espiral metálico de duplo anel - Wireo,
diâmetro 5/16” (7,9mm), passo 3x1,
51
Bobina
10
Lassane
718,01
nas cores: branco, preto ou azul –
bobina com pelo menos 63.000 anéis.
Espiral metálico de duplo anel - Wireo,
diâmetro ½” (12,7mm), passo 3x1,
52
Bobina
2
Lassane
544,50
nas cores: branco, preto ou azul –
bobina com pelo menos 26.000 anéis.
Espiral metálico de duplo anel - Wireo,
diâmetro 9/16” (14,3mm), passo
53
Bobina
2
Lassane
522,12
3x1, nas cores: branco, preto ou azul –
bobina com pelo menos 21.000 anéis.
Espiral metálico de duplo anel - Wireo,
diâmetro 5/8” (15,9mm), passo 2x1,
54
Bobina
10
Lassane
544,50
nas cores: branco, preto ou azul –
bobina com pelo menos 12.500 anéis.
Espiral metálico de duplo anel - Wireo,
diâmetro 7/8” (22,2mm), passo 2x1
55
Bobina
10
Lassane
386,10
– nas cores: branco ou prata/silver –
bobina com pelo menos 6.000 anéis.
Valor Total da Proposta
( Dezoito mil,seiscentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos)

Valor
Total
7.180,10

1.089,00

1.044,24

5.445,00

3.861,00
18.619,34

Dados da Proposta
Validade : 90 (noventa) dias
Prazo de Entrega : 15(quinze) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho.
Prazo de Pagamento : até 10 (dez) dias úteis
Garantia : 12(doze) meses
A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e
administrativos , sob as penas da lei, DECLARA:
A.
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 à este òrgão 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.
B.
Que seu(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou
societário não é(são) servidor(es) deste órgão e não possui( em ) vìnculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
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ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:
*Servidores detentores de cargo comissionado que atuem em área deste órgão com gerenciamento sobre a Ata de Registro de Preços ou
sobre o serviço objeto da presente licitação;
*Servidores detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;
*Servidores detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação;
C.
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 consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com servidor deste órgão que
exerça cargo em comissão ou função de confiança:
*Em área deste órgão com gerenciamento sobre a Ata de Registro de Preços ou sobre o material objeto da presente licitação;
*Na área demandante da licitação;
*Na área que realiza a licitação.
D.
Que no preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos,
fretes, seguros,encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em
referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.
E.

Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão SRP 20/2020

F.

Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão SRP 20/2020

G.

Estar ciente da obrigação de comunicar a ocorrência de qualquer evento posterior à ultima atualização ou inscrição no SICAF.

H.
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.
Que a proposta apresentada para participar do Pregão SRP 20/2020 em epígrafe foi elaborada de maneira independente e o
I.
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,direta ou indiretamente,informado, discutido ou recebido de qualquer outro partici_
pante potencial ou de fato da presente licitação por qualquer meio ou qualquer pessoa.
J.
Que a intenção de apresentar a proposta para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
Que não tentou , por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato,
K.
quanto a participar ou não da presente licitação.
L.
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste pregão não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
M.

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

N.

Que não utilizamos de Trabalho Degradante ou Forçado.

Dados do Representante que irá assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato
Nome: Nelma Vilma dos Santos
CPF: 700.331.531-91
Nacionalidade: Brasileira
RG: 1 839 123 Expedido por: SSP-DF
Cargo/Função: Representante/Procuradora
Estado civil: Solteira
Reside em: Valparaíso - GO
Telefone: 61 97403 3045
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Dados Bancários
Banco Itaú (341)
Agência: 7915
Conta Corrente: 11488-3
Nelma vilma dos Santos
RG 1 839 123 SSP-DF
CPF 700.331.531-91
Procuradora/Representante
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