
 
 

“"Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união"  

 

AO 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC Departamento Regional no Estado do Pará 
PREGÃO Nº 19/0011 – BB 760911 
 

A Empresa - BIA SERVIÇOS E COMÉRCIOS - FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629 – MEI 

26.427.828/0001-14, IE 002854144.00-10, estabelecida à Rua Professor Honorio Esteves, nº 281 – Bairro cabeças, 

Cidade de Ouro Preto-MG CEP: 35400-000, contatos: Fone (31) 3551-3894 / 99947-4579, e-*mail: 

biasercom@hotmail.com : 

De acordo com as condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico, apresentamos a proposta conforme a 

descrição abaixo. 

 

Lote 03 

Item Descrição / Marca Und Qtd R$ Unit R$ Total 
3.1 BORRIFADORES DE PLASTICO EM 

CORES DIVERSAS COM CAPACIDADE DE 
500ML, COM GATILHO . AMERICANO 
PLASTICOS 500 ML 

Und 31 4,77 1.478,70 

R$ 1.478,70 

(Hum mil, quatrocentos e setenta e oito reais, setenta centavos) 

 

CONTATO: 

Fabiana Rodrigues Pereira 
Fone/Fax: (31) 3551-3894 / 9-9947-4579 
E-mail: biasercom@hotmail.com 
 

2 – Endereço: 

Rua Professor Honório Esteves, nº 281 – Bairro Cabeças, Cidade de Ouro Preto – MG, CEP: 35400-000 

 

3-VALIDADE DA PROPOSTA: 

Esta proposta é válida por 120 (cento e vinte) dias, a contar do dia de hoje, data de apresentação desta 

proposta por meio de mensagem fax. 

4 -GARANTIA/VALIDADE 

O prazo de garantia/validade dos bens é de acordo com o edital ou 120 (cento e vinte), contados a partir do 

Recebimento Definitivo. 

 

5-PRAZO DE ENTREGA DOS BENS 

O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento, pelo Fornecedor, da 

Nota de Empenho 

 

6 - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: 
Banco: Bradesco -237 
Agencia: 3838-5 
Conta Corrente: 5229-9 

 
DAS DECLARAÇÕES:  
 



 
 

“"Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união"  

 

01. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação. 

02. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da 
especificação contida no Anexo do Edital, independentemente de demais compromissos porventura 
anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra. 

03. Declara que em acordo com o decreto nº 4.358/02, de que a mesma cumpre o disposto no inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666/93, Não possuindo em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99). 

04. Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 
para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º. 8.666/93. 

05. Declara se comprometer com a responsabilidade e sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem 
como com a adesão às normas que vierem a ser estabelecidas, de acordo com a legislação vigente e os 
critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

06. Que detém pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e do edital. 
 

OURO PRETO,10 de ABRIL de 2019 
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AO 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC Departamento Regional no Estado do Pará 
PREGÃO Nº 19/0011 – BB 760911 
 

A Empresa - BIA SERVIÇOS E COMÉRCIOS - FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629 – MEI 

26.427.828/0001-14, IE 002854144.00-10, estabelecida à Rua Professor Honorio Esteves, nº 281 – Bairro cabeças, 

Cidade de Ouro Preto-MG CEP: 35400-000, contatos: Fone (31) 99947-4579, e-*mail: biasercom@hotmail.com por 

intermédio da sua representante legal a Sra. FABIANA RODRIGUES PEREIRA, portadora da carteira de identidade 

nº 12.648.584 SSp Mg e CPF nº 072.144.546-29, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico 19/0011 – BB 760911, 

DECLARA  expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade 

socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução 

Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG), nos termos das exigências impostas pela IN 01SLTI/MPOG/2010. 

Nossa empresa destaca ainda que, está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la, levando-se, a presente DECLARAÇÃO ao cartório de Registro Público 
para fins de compromisso público, conforme exigido no Edital. 

 

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

 

 

 

 
OURO PRETO, 10 de ABRIL de 2019 
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AO 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC Departamento Regional no Estado do Pará 
PREGÃO Nº 19/0011 – BB 760911 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
A Empresa - BIA SERVIÇOS E COMÉRCIOS - FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629 – MEI 
26.427.828/0001-14, IE 002854144.00-10, estabelecida à Rua Professor Honorio Esteves, nº 281 – Bairro 
cabeças, Cidade de Ouro Preto-MG CEP: 35400-000, contatos: Fone (31) 99947-4579, e-*mail: 
biasercom@hotmail.compor intermédio da sua representante legal a Sra. FABIANA RODRIGUES PEREIRA, 
portadora da carteira de identidade nº 12.648.584 SSp Mg e CPF nº 072.144.546-29: 
 
- FABIANA RODRIGUES PEREIRA, brasileira, empresaria, casada CPF:  072.144.546-29, residente e 
domiciliada a R: Prof. Honorio Esteves, nº 281 – Cabeças – Ouro Preto/MG, como representante 
devidamente constituído deBIA SERVIÇOS E COMÉRCIOS - FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629 

– MEI 26.427.828/0001-14doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 6.2.1, alínea 
“c” do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/0011 – BB 760911, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/0011 – BB 760911 foi 
elaborada de 
maneira independente pela BIA SERVIÇOS E COMÉRCIOS - FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629 

– MEI, 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 do PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº19/0011 – BB 760911, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
19/0011 – BB 760911não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato doPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/0011 – BB 760911, 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 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº19/0011 – BB 760911quanto a 
participar ou não dareferida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
19/0011 – BB 760911não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outroparticipante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/0011 – BB 

760911antes da adjudicação doobjeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
19/0011 – BB 760911não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquerintegrante do órgão gerenciador 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 

OURO PRETO, 10 de ABRIL de 2019 

 


