COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
22.906.038/0001-60

Ao

Município de Catanduva
PREGÃO Nº PE 183/2020 – BB 826074
OURO PRETO,15 de OUTUBRO de 2020

Prezados Senhores,
Estamos cotando os materiais dos itens a seguir relacionados, com vista ao seu fornecimento a este
Estabelecimento, de acordo com as condições estipuladas no edital do pregão correspondente e toda legislação
aplicável.
Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para
todos os fins de direito.

Item
/
Lote
11

Descrição / Marca

Und

Qtd
R$ Total
R$ Unit

PANO DE PRATO Em tecido de algodão, sem
estampa, com bainha nos quatro lados, com medida
mínima de 60 X 40cm, etiqueta informando a medida
e com dados marca do fabricante, com etiqueta na
lateral -INTEXTIL

Und

2000
3.780,00
1,89

O valor total dessa proposta é de R$. 3.780,00
Tres mil, setecentos e oitenta reais
Razão Social : COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 22.906.038/0001-60
IE:002596801.00-96
End: R: JORGE CARAM, 521 – NSRA DO CARMO – OURO PRETO/MG
Contato: GABRIEL TEIXEIRA
Fone/Fax: (31) 3552-3026 / 31 988813510 (AMBOS ZAP)
E-mail: COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR
Dados Bancário: Banco 001 – Brasil – AG: 0473-1 C/C: 42.957-0
Validade da Proposta: 120 dias
Prazo e local de Entrega: Conforme edital
Garantia de acordo com o edital ou com artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor 30 (trinta dias para serviços e produtos
não-duráveis e 90(noventa) dias para produtos duráveis
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Município de Catanduva
OURO PRETO,15 de OUTUBRO de 2020
A empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 22.906.038/0001-60 sediada na R:
Jorge Caram, 521 – Nsra do Carmo – Ouro Preto/MG e-mail: comercial@comercialtxv.com.br e telefone 31
35523026 por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PE PE 183/2020 – BB
826074, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:
a)

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).

b) 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
c). Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua
proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra e que cumpre plenamente todos os
requisitos de habilitação, a teor do art 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.
d) DECLARA, sob as penas cabíveis que, cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar
no 123, de 14.12.2006 e Decreto no 6.204, de 05.09.2007, estando apta para usufruir os benefícios concedidos
pela referida lei, que a mesma é EPP.
e) Declara que não possui em seus quadros, empregados que sejam conjugues, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção
e de assessoramento, de membros vinculados ao órgão licitador, para fins do disposta na Resolução nº9º, de 6 de
dezembro de 2005, do órgão responsável pelo certame e seus solicitantes e vedação imposta pelo artigo 18, inciso
XII, da Lei Federal nº 12.708/2012 .
f) 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.
g) que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação

no

presente certame.

Nossa empresa destaca ainda que, está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e do
Edital e que detém plenos poderes e informações para firmá-la,
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A empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 22.906.038/0001-60 , sediada na
R: Jorge Caram, 521 – Nsra do Carmo – Ouro Preto/MG e-mail: comercial@comercialtxv.com.br e
telefone 31 35523026 por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PE
PE 183/2020 – BB 826074, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que:
a) se enquadra como MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
b) a receita bruta anual não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º e no § 1º
(MEI) do art. 18-A da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º e § 4° do art. 18-A, da mesma lei, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 22.906.038/0001-60 , sediada na
R: Jorge Caram, 521 – Nsra do Carmo – Ouro Preto/MG e-mail: comercial@comercialtxv.com.br e
telefone 31 35523026 por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PE
PE 183/2020 – BB 826074, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:
(a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE 183/2020 – BB
826074 foi elaborada de maneira independente pela COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI – EPP, 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 NºPE 183/2020 – BB 826074, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº
PE 183/2020 – BB 826074não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE 183/2020 – BB 826074, 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 NºPE 183/2020 – BB 826074quanto
a participar ou não dareferida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº PE 183/2020 – BB 826074não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE
183/2020 – BB 826074antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº PE 183/2020 – BB 826074não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante 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, 15 de OUTUBRO de 2020
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