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Aquisição de computadores e notebook destinados aos Agentes Comunitários de Saúde e Unidades Básicas de Saúde do Município de Umari/CE

Declaro, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado. Nesta
oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum
fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos a habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada
licitação. Que concordamos com o edital e a proposta atende integralmente esse certame.
- Examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao
direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital;
> Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na lei no 9.854, de 27/10/1999

e na Constituição Federal

de 1988;
:;...Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;
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Que sua proposta engloba todas as despesas referentes ao fornecimento, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, garantia, frete
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e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.
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Que a proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não
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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 por qualquer pessoa;

;;;
\

~l
In

Que não possuímos em nosso quadro societário, nenhum servidor com vínculo, direta ou indiretamente,

com a Administração Pública FEDERAL,
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ESTADUALou MUNICIPAL, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal;
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Declaramos ainda que os nos preços apresentados abaixo, estão inclusos todas as despesas necessarias à execução dos serviços, todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e cornerclaís, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, emolumentos, licenças, alvarás, multas e
infrações que possam incidir sobre o fornecimento licitado, danos causados de forma direta ou indire

,inclusive a margem de lucro.
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Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta para execução objeto do Edital de PREGÃOElETERONICON' 2021,07.16.01,

pelo MENOR PREÇO

GLOBALPOR lOTE e valores a seguir:

VALOR GLOBAl

DE:

R$8.490,OO

oito mil,quatrocentos e noventa reais /

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o contrato especificado, caso sejamos vencedores da presente licitação.
A validade desta proposta será de 60 (sessenta dias) após a apresentação da mesma,
Forma de pagamento: conforme edital e contrato. /
Itaiçaba - CE,03 de Agosto de 2021
Atenciosamente,
Francisco Denílson Freitas de Oliveira
CPF:641.051.483-20
OJEmpreendimentos e Assessoria Eireli
CNPJ:22.523.994/0001-63
Sede: Travessa 31 de Março, 914 - Centro - Itaiçaba - CE- CEPo62.820-000
E.-rna,il:comercial@djassessoria.~om
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