João Pessoa (PB), 16 de junho de 2022
Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO n° 2022063305
PROPOSTA REFORMULADA
Prezados Senhores,
Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do PREGÃO ELETRÔNICO nº
017/2022, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de água
mineral, potável, não gaseificada artificialmente, envasada em garrafão de 20 litros de
polipropileno/policarbonato, com tampa de pressão e/ou rosca e lacre, em regime de comodato, a
ser fornecida parceladamente às unidades deste Poder Judiciário, através do sistema de registro de
preços, conforme especificações, condições, quantidades e estimativas estabelecidas no Termo de
Referência, elaborado pela Gerência de Contratação e aprovado pela Gerência de Material e
Patrimônio, e após tomar conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a
seguinte proposta.
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19.764

TOTAL

8,49

oito reais e
quarenta e
167.796,36
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cento e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e
trinta e seis centavos
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nove centavos

cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte
centavos

2.916

TOTAL

7,99

15,29

quinze reais e
vinte e nove
centavos

quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e
sessenta e quatro centavos
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58.966,20
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44.585,64
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14,14

quatorze reais
e quatorze
centavos
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28.845,60
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vinte e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta
centavos

26.822,40

quinze reais e
setenta e seis
centavos

24.396,48

TOTAL

vinte e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e
oito centavos

24.396,48

TOTAL GERAL

duzentos e sessenta e oito mil e cinquenta reais

268.050,00

1

1.548

15,76

Dados da Empresa: COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 32.353.943/0001-94
Endereço: Rua Vereador João Calazans, 115 - Treze de Julho - 49.020-030
Cidade: Aracaju - SE
Fone(s): 079 99987-8262
E-mail: leidinhasouzasouza@hotmail.com
Dados do representante da empresa para assinatura do Contrato
Nome: LEIDE DAIANE SANTOS SOUZA
Profissão: Empresária
CPF: 005.959.825-57
Identidade nº: 1.424.818 SSP/SE
E-mail/whatsapp: leidinhasouzasouza@hotmail.com - 079 99987-8262
Para fins de Pagamento: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
BANESE 047 - AGÊNCIA: 014 C/C: 03/131.160-0
Declaramos expressamente que, nos atos de entrega, o material acima ofertado
atenderá às especificações mínimas constantes no Termo de Referência do Pregão
supramencionado.

Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente por mim 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
desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
O prazo de entrega dos bens é conforme estabelecido no edital e anexos.
Declaramos que todos os serviços serão fornecidos conforme as exigências contidas no Termo de
Referência
Nos preços indicados na planilha de preços acima estão inclusos todos os impostos, tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas de qualquer natureza, fretes,
seguros, deslocamento de pessoal, transporte e demais contribuições pertinentes, necessários ao
completo atendimento do objeto definido no Edital.
O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo do Edital.
PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará o pagamento da Administração
conforme definido na minuta contratual.
Declaro, expressamente, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas no Contrato.
Declaro, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos em nossos quadros
funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro gral, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento,
de membros vinculados a esse órgão, nos termos da legislação.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo
determinado, em conformidade com o instrumento convocatório.
João Pessoa (PB), 16 de junho de 2022

COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 32.353.943/0001-94
LEIDE DAIANE SANTOS SOUZA
Administradora

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO n° 2022063305
DECLARAÇÕES
A COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 32.353.943/0001-94, localizada na Rua
Vereador João Calazans, 115 - Treze de Julho - Aracaju - Se - 49.020-030, neste ato representado pela
sua administradora a Senhora LEIDE DAIANE SANTOS SOUZA R.G. Nº 1.424.818 SSP/SE e CPF Nº
005.959.825-57, declara:
1- Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. (DECLARAÇÃO DE
FATOS IMPEDITIVOS)
2 - Para efeito de participação no processo licitatório pertinente ao Pregão Eletrônico n° 017/2022 do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, bem assim para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( )
OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. (DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA
MÃO DE OBRA INFANTIL)
3 - Para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, estar ciente plenamente dos
requisitos de habilitação para participar do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 017/2022 do
Tribunal de Justiça da Paraíba. (DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO)
4 - Através deste instrumento, sem prejuízo dos ditames insertos no art. 2º, VI da Resolução CNJ
07/2005, declaro a inexistência, bem como assumindo compromisso de não permitir ingresso nos quadros
societários e/ou de empregados da Pessoa Jurídica, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, ficando desde já ciente de que a inobservância dessa vedação acarretará a rescisão
imediata do fornecimento a ser celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme modelo
(TERMO DE COMPROMISSO)
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COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 32.353.943/0001-94
LEIDE DAIANE SANTOS SOUZA
Administradora

