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ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Princesa Isabel
Departamento de Licitação e Compras

Pregão Eletrônico - 015/2021

Declarações obrigatórias
Titulo Descricao

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que cumpro os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que inexiste fato impeditivo para sua
habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de prestação de contas Declaro para os devidos fins de que efetuarei a prestação de contas por meio de relatório, contendo:
demonstrativo financeiro, comprovante de despesas eventuais e os comprovantes de arrematação com as Notas
Fiscais correspondentes e o recolhimento do valor total das importâncias recebidas e o valor das comissões
acertadas já descontadas as despesas autorizadas, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a data de
realização do leilão.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos
4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Aquisição de 02 (duas) Vans nova, com capacidade mínima para 10 (dez) passageiros, Ar
condicionado, na cor branca, para ser utilizada pela Secretaria de Educação no transporte de
professores e alunos do município de Princesa Isabel, conforme especificações contidas no termo de
referência.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FAVORITA COMERCIO
E SERVICOS LTDA

21.380.013/0001-
03

21/12/2021 -
17:13:21

SPRINTER 416
MINIBUS

MERCEDES
BENZ

2 350.000,00 700.000,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA 21.380.013/0001-03 60 dias

Fornecedores divulgados.

Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

Silvino Alberto Félix Isídio

Apoio


