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Itens Descriçã o do Material Unid Quant Marca Unit-R $ Total-R $

26

Lápis grafite nº2, com formato
extavado, apontado, confeccionado
em madeira proveniente de
manejo sustentável. Madeira mole,
isenta de nós, rígida fixaçã o do
grafite na madeira a nã o permitir
seu deslocamento ou quebra durante
o apontamento. R ecoberto
com tinta e verniz atóxicas. Características:
diâmetro do lápis: 6,5 a
7,5mm; comprimento do lápis: 170
a 180mm; cor do grafite preto;
dureza do grafite: comum, nº  correspondente
à  dureza B ou HB.
No corpo do lápis deverá constar
de forma legível e indelével a marca
do fabricante e a identificaçã o
do número ou dureza do grafite.
S elo expedido pelo INME TR O.

UND 930 Faber Castell 0,70 651,00 

R $ 651,00

               Declaramos de que nos preços oferecidos estã o inclusas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos materiais  e 
ainda aceitaçã o e cumprimento a todas as obrigações contidas no Anexo I - Termo de referencia deste E dital.

          Declaramos estar de pleno acordo com todas as normas e exigê ncias contidas nesta licitaçã o. E  que nos preços cotados acima já 
estã o inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de Lucro.

           Declaramos tambem que temos o pleno conhecimento, aceitaçã o e cumpriremos todas as obrigações contidas no anexo I - Termo 
de R eferencia deste E dital.

PR OPOS TA DE  PR E Ç OS :

DE CLAR O, sob as sanções administrativas cabíveis , inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentaçã o anexada ao sistema sã o 
autê nticas

Ao

Tribunal R egional do Trabalho da 7ª R egiã o
R E F . Pregã o E letrônico nº  04/2020

A Presente proposta é valida por Noventa (90) Dias, contados da data de sua emissã o.

      A  Proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

E MPR E S A: WR  L IMA

E NDE R E Ç O: R ua S ã o Mateus, Nº  480 A, Cep: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceará
R E PR E S E NTANTE  LE GAL: Wellington R odrigues L ima ,brasileiro,solteiro, empresário, R G: 98010230433  CPF : 635.978.453-04   
E ndereço: R ua 49 nº  380 2ª E tapa,J ose Walter - Fortaleza/Ce.

CNPJ : 33.651.718/0001-05    CGF: 06.961.648-5

TE LE FONE : 85-9.8189-3778/9.9673-5999    email: wrcomercial2019@hotmail.com

Valor Total Item 26    R $ >>>>>>R $

          Declaramos estar de pleno acordo com todas as normas e exigê ncias contidas nesta licitaçã o. Nos preços cotados já estã o incluídas 
todas as despesas necessárias para o perfeito objeto desta licitaçã o e nos sujeitamos a legislaçã o Federal, E stadual e Municipal.

S E IS CE NTOS  E  C INQUE NTA E  UM R E AIS  

R ua S ã o Mateus, nº  480A, CE P: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceará
email: wrcomercial2019@ hotmail.com CNPJ : 33.651.718/0001-05

CGF: 06.961.648-5 FONE : (85) 9.8189-3778/9.9673-5999
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Prazo de entrega: Conforme edital; 

Preço: C if;
Banco: Bradesco (Pacatuba) - Agê ncia.: 767-6 - C /Corrente.: 19254-6;

Pacatuba/Ce, 03 de J ulho de 2020.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitaçã o, caso sejamos vencedores da presente licitaçã o.

Condições: de pagamento: Conforme edital; 
Prazo de entrega: Conforme edital; 

Por intermédio da presente proposta de preços, declaramos inteira submissã o à s cláusulas e condições existentes no E dital, como também 
aos ditames das Leis e Decretos que regem este processo licitatório.

Por esta proposta, declaramos inteira submissã o aos preceitos legais em vigor, especialmento aos da Lei 8.666/93 Propomos executarmos 
o objeto desta licitaçã o, obedecendo as estipulações do correspondente E dital e as suas especificações.

Banco: Brasil (Pacatuba) - Agê ncia.: 2374-4 - C/Corrente.: 36433-9. 

R ua S ã o Mateus, nº  480A, CE P: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceará
email: wrcomercial2019@ hotmail.com CNPJ : 33.651.718/0001-05

CGF: 06.961.648-5 FONE : (85) 9.8189-3778/9.9673-5999
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Grupo 04
Itens Descriçã o do Material Unid Quant Marca Unit-R $ Total-R $

16

Cola plástica em bastã o, tubo
com no mínimo 8g, na cor branca,
nã o tóxica, lavável, sem
solventes, para colar papel,
cartolina, fotos e similares, com
tampa hermética, composiçã o
na embalagem e químico responsável,
com selo expedido
pelo INME TR O.

Tubo c/ 
no min. 8 

g
140 J ocar 0,65 91,00 

17

Cola tipo líquida de secamento
instantâneo, para metais, madeira,
couro, plástico, papel,
borracha, com tampa roscada,
composiçã o e químico responsável
na embalagem. Tubo c/ 3 

g

45 TeckBond 2,03 91,35 

18

Cola plástica branca, nã o tóxica,
nã o inflamável, lavável, sem
solventes, para colar papel,
cartolina, fotos e similares, em
frasco plástico para aplicaçã o
direta com bico aplicador, base
PVA, composiçã o na embalagem
e químico responsável,
com selo expedido pelo INME TR O. Tubo c/ 

9g

480 FortF ix 1,48 710,40 

19
F ita adesiva, material polipropileno
transparente, tipo monoface,
medindo 12mm x 30m, aplicaçã o multiuso. As medidas
poderã o variar em até 5%. R olo

300 Adere 0,58 174,00 

 R $ 1.066,75 

R E PR E S E NTANTE  LE GAL: Wellington R odrigues L ima ,brasileiro,solteiro, empresário, R G: 98010230433  CPF : 635.978.453-04   
E ndereço: R ua 49 nº  380 2ª E tapa,J ose Walter - Fortaleza/Ce.

CNPJ : 33.651.718/0001-05    CGF: 06.961.648-5

TE LE FONE : 85-9.8189-3778/9.9673-5999    email: wrcomercial2019@hotmail.com

Hum mil, sessenta e seis  reais  e setenta e cinco centavos
Valor Grupo 04   R $ >>>>>>R $

Ao

Tribunal R egional do Trabalho da 7ª R egiã o
R E F . Pregã o E letrônico nº  04/2020

A Presente proposta é valida por Noventa (90) Dias, contados da data de sua emissã o.

      A  Proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

E MPR E S A: WR  L IMA

E NDE R E Ç O: R ua S ã o Mateus, Nº  480 A, Cep: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceará

PR OPOS TA DE  PR E Ç OS :

R ua S ã o Mateus, nº  480A, CE P: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceará
email: wrcomercial2019@ hotmail.com CNPJ : 33.651.718/0001-05

CGF: 06.961.648-5 FONE : (85) 9.8189-3778/9.9673-5999
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Grupo 05
Itens Descriçã o do Material Unid Quant Marca Unit-R $ Total-R $

20

Marcador de texto, fluorescente,
nã o tóxico, à  base de água,
secagem rápida, com ponta
chanfrada, espessura do traço
de 4mm a 5mm, na cor amarelo,
com selo expedido pelo
INME TR O.

UND 1.200 J ocar 0,92 1.104,00 

21

Marcador de texto, fluorescente,
nã o tóxico, à  base de água,
secagem rápida, com ponta
chanfrada, espessura do traço
de 4mm a 5mm, na cor laranja,
com selo expedido pelo
INME TR O.

UND 570 J ocar 0,82 467,40 

22

Marcador de texto, fluorescente,
nã o tóxico, à  base de água,
secagem rápida, com ponta
chanfrada, espessura do traço
de 4mm a 5mm, na cor verde,
com selo expedido pelo INME TR O.

UND 450 J ocar 0,88 396,00 

 R $ 1.967,40 

Grupo 06
Itens Descriçã o do Material Unid Quant Marca Unit-R $ Total-R $

23
Clips para papéis nº  2/0, fabricado
com arame de aço com
tratamento anti-ferrugem. Cx c/ 100 300

E ccoclips 1,47 441,00 

24
Clips para papéis nº  6/0, fabricado
com arame de aço com
tratamento anti-ferrugem. Cx c/ 50 250

E ccoclips 1,41 352,50 

 R $ 793,50 

Item 25
Itens Descriçã o do Material Unid Quant Marca Unit-R $ Total-R $

25

Grampeador de mesa, comprimento
máximo de 20cm,
capacidade para grampear
30 fls., para grampo 26/6, em
metal com pintura epoxi. UND 210

J ocar 17,98 3.775,80 

 R $ 3.775,80 

Valor Grupo 05   R $ >>>>>>R $
Hum mil, novecentos e sessenta  e sete reais  e quarenta centavos

Valor Grupo 06   R $ >>>>>>R $
S etecentos e noventa e trê s  reais  e cinquenta centavos

VALOR  TOTAL DOS  GR UPOS  E  ITE NS  R $ 7.603,35 S E TE  MIL , S E IS CE NTOS  E  TR E S  R E AIS  E  TR INTA E  C INCO 
CE NTAVOS

Valor Item 25    R $ >>>>>>R $
Tres mil, S etecentos e setenta e cinco reais  e oitenta centavos

DE CLAR O, sob as sanções administrativas cabíveis , inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentaçã o anexada ao sistema sã o 
autê nticas

               Declaramos de que nos preços oferecidos estã o inclusas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos materiais  e 
ainda aceitaçã o e cumprimento a todas as obrigações contidas no Anexo I - Termo de referencia deste E dital.

R ua S ã o Mateus, nº  480A, CE P: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceará
email: wrcomercial2019@ hotmail.com CNPJ : 33.651.718/0001-05

CGF: 06.961.648-5 FONE : (85) 9.8189-3778/9.9673-5999
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          Declaramos estar de pleno acordo com todas as normas e exigê ncias contidas nesta licitaçã o. Nos preços cotados já estã o incluídas 
todas as despesas necessárias para o perfeito objeto desta licitaçã o e nos sujeitamos a legislaçã o Federal, E stadual e Municipal.

Pacatuba/Ce, 21 de Maio de 2020.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitaçã o, caso sejamos vencedores da presente licitaçã o.

Condições: de pagamento: Conforme edital; 
Prazo de entrega: Conforme edital; 

Por intermédio da presente proposta de preços, declaramos inteira submissã o à s cláusulas e condições existentes no E dital, como também 
aos ditames das Leis e Decretos que regem este processo licitatório.

Por esta proposta, declaramos inteira submissã o aos preceitos legais em vigor, especialmento aos da Lei 8.666/93 Propomos executarmos 
o objeto desta licitaçã o, obedecendo as estipulações do correspondente E dital e as suas especificações.

Banco: Brasil (Pacatuba) - Agê ncia.: 2374-4 - C/Corrente.: 36433-9. 
Prazo de entrega: Conforme edital; 

          Declaramos estar de pleno acordo com todas as normas e exigê ncias contidas nesta licitaçã o. E  que nos preços cotados acima já 
estã o inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de Lucro.

           Declaramos tambem que temos o pleno conhecimento, aceitaçã o e cumpriremos todas as obrigações contidas no anexo I - Termo 
de R eferencia deste E dital.

Preço: C if;
Banco: Bradesco (Pacatuba) - Agê ncia.: 767-6 - C /Corrente.: 19254-6;

R ua S ã o Mateus, nº  480A, CE P: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceará
email: wrcomercial2019@ hotmail.com CNPJ : 33.651.718/0001-05

CGF: 06.961.648-5 FONE : (85) 9.8189-3778/9.9673-5999
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Grupo 01
Itens Descriçã o do Material Unid Quant Marca Unit-R $ Total-R $

1
Almofada carimbo nº  3, tinta preta,
material caixa plástico/metal, medindo
12 cm x 8 cm. As medidas poderã o
variar em até 10%.

UND 12 radex 4,03 48,36 

2
Caneta para aplicaçã o em CD e DVD,
ponta de 1,0mm, tinta de secagem
rápida,na cor azul, formato corpo
cilíndrico, nã o recarregável.

UND

60

jocar 4,42 265,20 

3
Caneta porosa, escrita fina, espessura
de 0,80mm a 1,0mm, formato cilíndrico,
na cor preta, com selo expedido pelo
INME TR O.

UND

160

cis fine 2,85 456,00 

4
Pincel atômico, ponta grossa chanfrada,
secagem rápida e resistente à  água e à
luz, na cor preta.

UND
100

jocar 1,26 126,00 

 R $ 895,56 

R E PR E S E NTANTE  LE GAL: Wellington R odrigues L ima ,brasileiro,solteiro, empresário, R G: 98010230433  CPF : 635.978.453-04   
E ndereço: R ua 49 nº  380 2ª E tapa,J ose Walter - Fortaleza/Ce.

CNPJ : 33.651.718/0001-05    CGF: 06.961.648-5

TE LE FONE : 85-9.8189-3778/9.9673-5999    email: wrcomercial2019@hotmail.com

oitocentos e noventa e cinco reais  e cinquenta e seis  centavos
Valor Grupo 04   R $ >>>>>>R $

          Declaramos estar de pleno acordo com todas as normas e exigê ncias contidas nesta licitaçã o. Nos preços cotados já estã o incluídas 
todas as despesas necessárias para o perfeito objeto desta licitaçã o e nos sujeitamos a legislaçã o Federal, E stadual e Municipal.

Ao

Tribunal R egional do Trabalho da 7ª R egiã o
R E F . Pregã o E letrônico nº  04/2020

A Presente proposta é valida por Noventa (90) Dias, contados da data de sua emissã o.

      A  Proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

E MPR E S A: WR  L IMA

E NDE R E Ç O: R ua S ã o Mateus, Nº  480 A, Cep: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceará

PR OPOS TA DE  PR E Ç OS :

DE CLAR O, sob as sanções administrativas cabíveis , inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentaçã o anexada ao sistema sã o 
autê nticas

Por intermédio da presente proposta de preços, declaramos inteira submissã o à s cláusulas e condições existentes no E dital, como também 
aos ditames das Leis e Decretos que regem este processo licitatório.

               Declaramos de que nos preços oferecidos estã o inclusas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos materiais  e 
ainda aceitaçã o e cumprimento a todas as obrigações contidas no Anexo I - Termo de referencia deste E dital.

          Declaramos estar de pleno acordo com todas as normas e exigê ncias contidas nesta licitaçã o. E  que nos preços cotados acima já 
estã o inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de Lucro.

           Declaramos tambem que temos o pleno conhecimento, aceitaçã o e cumpriremos todas as obrigações contidas no anexo I - Termo 
de R eferencia deste E dital.

R ua S ã o Mateus, nº  480A, CE P: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceará
email: wrcomercial2019@ hotmail.com CNPJ : 33.651.718/0001-05

CGF: 06.961.648-5 FONE : (85) 9.8189-3778/9.9673-5999
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Pacatuba/Ce, 10 de J unho de 2020.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitaçã o, caso sejamos vencedores da presente licitaçã o.

Condições: de pagamento: Conforme edital; 
Prazo de entrega: Conforme edital; 

Por esta proposta, declaramos inteira submissã o aos preceitos legais em vigor, especialmento aos da Lei 8.666/93 Propomos executarmos 
o objeto desta licitaçã o, obedecendo as estipulações do correspondente E dital e as suas especificações.

Banco: Brasil (Pacatuba) - Agê ncia.: 2374-4 - C/Corrente.: 36433-9. 
Prazo de entrega: Conforme edital; 

Preço: C if;
Banco: Bradesco (Pacatuba) - Agê ncia.: 767-6 - C /Corrente.: 19254-6;

R ua S ã o Mateus, nº  480A, CE P: 61.809-16 - Pavuna - Pacatuba/Ceará
email: wrcomercial2019@ hotmail.com CNPJ : 33.651.718/0001-05

CGF: 06.961.648-5 FONE : (85) 9.8189-3778/9.9673-5999



 

 
 

 

AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04 2020 - UASG 80004 
 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO 
Nome: LAZARO BEZERRA SOARES 
Identidade:1969176-1051644 Órgão expedidor: SSP GO. 
Estado Civil: CASADO Nacionalidade: BRASILEIRO. 
CPF: 377 416 594 72. E-mail:lazarobsoares@hotmail.com 
 
 LAZARO BEZERRA SOARES – ME, CNPJ 06.088.333/0001-09, sediada na RUA CAPITÃO JOSÉ PORFÍRIO, 445, CENTRO, ARAXÁ-MG, por meio de seu representante legal, declara a quem possa interessar, sob as penas da lei, que os produtos cotados atendem plenamente todas as especificações constantes do Edital;  GRUPO 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UN QTD PREÇO 
UN. 

TOTAL 

05 Apontador para lápis nº 2, material 
plástico, tipo escolar, cor variada, 
lâmina de aço temperado inclinada, 
e com 1 furo, sem depósito, com 
selo expedido pelo INMETRO. 

LEONORA UND 220 0,41 

90,20 
06 Borracha para grafite, de vinil, 

macia, branca, com cinta plástica, 
medindo 42 mm x 21mm x 11mm. 
As medidas poderão variar em até 
10%, com selo expedido pelo 
INMETRO. 

MARIPEL UND 120 0,64 

76,80 
07 Borracha retangular, bicolor, para 

apagar lápis e tinta, medindo 50mm 
x 18mm x 7/8mm. As medidas 
poderão variar em até 10%, com 
selo expedido pelo INMETRO. 

REDBOR UND 120 0,40 

48,00 
08 Estilete tipo estreito, material corpo 

plástico, com lâmina de aço de 8cm 
x 9mm e com tratamento 
antiferrugem. 

BRW UND 50 0,92 

46,00 
09 Pasta colecionador com elástico, em 

dúplex, 250mg/m², plastificada, 
tamanho ofício, medindo 
240x350cm, as medidas poderão 
variar em 5%. 

FRAMA UND 220 1,53 

336,60 

mailto:lazarobsoares@hotmail.com


 

 
 

 

   GRUPO 03 

   

10 Régua em material plástico 
resistente, opaca, 30cm, com 
graduação em centímetro/ 
milímetro, com selo expedido pelo 
INMETRO. 

WALEU UND 80 0,50 

40,00 
11 Tesoura em tamanho médio, ponta 

arredondada, medindo de 13 a 18 
cm (dimensão total) em aço inox, 
cabo em prolipropileno e anatômico, 
para uso geral, com selo expedido 
pelo INMETRO. 

BRW UND 120 3,81 

457,20 
12 Umedecedor para dedos (molha- 

dedos) em pasta, não tóxico e sem 
glicerina. Embalagem com 12g. 

WALEU UND 36 1,84 

66,24 
TOTAL GLOBAL 1161,04 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UN QTD PREÇO 
UN. TOTAL 

13 Caneta esferográfica, escrita média, 
na cor azul, ponta média de metal e 
esfera de tungstênio, corpo 
sextavado de cristal que permite ver 
o nível da tinta, tampa anti-
asfixiante, tinta à base de corantes 
orgânicos e solventes, com selo 
expedido pelo INMETRO. 

COMPACTOR UND 4600 0,47 

2162,00 
14 Caneta esferográfica, escrita média, 

na cor preta, ponta média de metal 
e esfera de tungstênio, corpo 
sextavado de cristal que permite ver 
o nível da tinta, tampa anti-
asfixiante, tinta à base de corantes 
orgânicos e solventes, com selo 
expedido pelo INMETRO. 

COMPACTOR UND 1900 0,45 

855,00 
15 Caneta esferográfica, escrita média, 

na cor vermelha, ponta média de 
metal e esfera de tungstênio, corpo 
sextavado de cristal que permite ver 
o nível da tinta, tampa anti-
asfixiante, tinta à base de corantes 
orgânicos e solventes, com selo 
expedido pelo INMETRO. 

COMPACTOR UND 480 0,48 

230,40 
TOTAL GLOBAL 3247,40 



 

 
 

 
    

 
 
Prazo de validade da proposta: 120 dias. Prazo de pagamento: de acordo com o edital. Prazo de 
entrega do objeto proposto: de acordo com o edital. Prazo de Garantia: de acordo com o edital. 
Contato: Lazaro Bezerra Soares. ID: 19669176-1051644. C.P.F.:377.416.594-72. TEL (034)3662-1887 
E-mail: lazarobsoares@hotmail.com Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Agência: 0210-0 – 
Cidade praça de pagamento:  Araxá-MG – N.º da Conta Corrente: 56654-3. 
 

Araxá, terça-feira 19 de maio de 2020. 

 

TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA 4408,44 

mailto:lazarobsoares@hotmail.com




FRANCO & OLIVEIRA LTDA
Rua: AV. EUROPA, 787 - LOJA 2 JARDIM JACY - CAMPO GRANDE/MS
CEP: 79.006-260
Telefone: (67) 99610-2173/(67) 3201-9615
CNPJ: 34049507000151 IE: 28.440.113-7 IM: 0026720300-8
Email: oliveira1367@gmail.com

1 /1

Ao Orgão 80004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO . Pregão Eletrônico N° 42020. Apresentamos nossa 
proposta de preços.

Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total
28 PASTA  ARQUIVO,  MATERIAL  PAPELÃO,  TIPO

AZ,  LOMBADA  LARGA,  TAMANHO  OFÍCIO,
APLICAÇÃO ARQUIVO

UNIDADE 580,00 9,05 5.249,00

MARCA: FRAMA   MODELO: 356-12307 - REG 
AZ USUAL OFLL GR PADRAO   FABRICANTE: 
FRAMA  

Valor total da proposta: 5.249,00

O valor total dessa proposta é de R$5.249,00 (cinco mil e duzentos e quarenta e nove reais).

Observações Gerais:
Informações Bancarias:
    Banco: Bradesco
    Conta: 12409-5  
    Agência: 2862

Condições Comerciais:
    Validade da proposta: 90 (noventa) dias
    Prazo de entrega: 30 (trinta) dias
    Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias
    Prazo de garantia: Conforme edital

Observações Gerais:
8 de Junho de 2020

Representante Legal

 

DANILO SILVA OLIVEIRA

RG:1228207 SSP/MS CPF:343.616.468-21



                ROSA MENINA CONFECCÕES EIRELI  
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Ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 

Pregão  Eletrônico SRP Nº 04/2020 

DATA : 19/05/2020 

HORA: 10:30 

                                    PROPOSTA  DE PREÇOS 

Item  Especificação  QTDE   VL. UNIT  VL. TOTAL  
29  Cinta de elástico personalizada, na 

cor branca, para envolver/avolumar processos, material 
poliéster, medindo largura 4cm, diâmetro com a dobra: 
22,5 cm, com costura nas extremidades e acabamento em 
“overlock”, impressão em serigrafia na cor preta (TRT-CE). 
Embalagem: Pacotes com 50 unidades. 

Marca : 3R 
Fabricante: Zanotti 

UN 9.600 R$ 0,40  
(quarenta centavos ) 
 
   

R$ 3.840,00 
 (três mil oitocentos e 
quarenta reais  )  
 
 
 

  Total R$ 3.840,00 
 (três mil oitocentos e quarenta reais  )  
    
 
 

                                                                                              Prazo de Validade Proposta                 (noventa  dias  )  90 dd   

 

 Declaração : _ que nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem 
indispensáveis  a perfeita execução dos serviços objeto da licitação e, também, 
que estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos; 

 

 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; 

 

 De total conhecimento e concordância com os termos deste edital de pregão e seus anexos; 

 De que os materiais serão entregues no prazo e local estipulados no termo de referência; 

 

 De que todos os itens estarão de acordo com a legislação específica que diz 
respeito às normas de embalagem, rotulagem, composição e código de defesa 
do consumidor, quando for o caso; 
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 Que aceita a forma de pagamento estatuída neste instrumento; 

 

 Sob as penas da lei, que esta empresa cumpre todos os requisitos de habilitação e que 
não se enquadra em nenhum dos dispositivos da lei nº 8.666/93, em função dos quais 
estaria impedida de licitar e/ou contratar com a administração pública. 

                      GARANTIA: Conforme Edital  

 Prazo de entrega : conforme termo de referência  

 Validade da Proposta  Comercial :90 dd (noventa dias). 
 
 Data da Proposta Comercial : 19\05\2020  

 
 Prazo de  Pagamento  : 05 dd úteis      

 Representante para Assinatura da Ata de Registro de Preços : Maitê  Cristine 
Santos de Menezes    RG:   1374946532 CPF N.º040.064.235-27 

 Rua  Capelinha do Toróro   Bairro Toróro Salvador    /BA Tels : 71 -
30513682 

 Banco do  Brasil:   AG: 1238 -6 C/C:82316-3 

 

 

 

Lauro de Freitas , 19 de Maio  2020  
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  Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 

  Pregão  Eletrônico SRP Nº 04/2020 

   Data : 19/05/2020 

   Hora: 10:30 

                                                  Declaração do Simples  

 

AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
 
Rosa Menina Confecções Eireli ,com sede Av. Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva nº 
185 Centro Lauro de Freitas / BA  , inscrita no CNPJ sob o nº31.973.119/0001-74 DECLARA 
à, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO para fins de não incidência na 
fonte do IRPJ, daContribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se 
refere o art. 64 da Leinº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no 
Regime Especial Unificadode Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas dePequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 dedezembro de 2006. 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
I - preenche os seguintes requisitos: 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua 
situaçãopatrimonial; e 
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 
pertinente. 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual 
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas 
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as 
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e 
tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 
1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990). 

 

Lauro de Freitas , 19 de Maio  2020  
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Ao  

  Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 

  Pregão  Eletrônico SRP Nº 04/2020 

   Data : 19/05/2020 

   Hora: 10:30 

 

 

 

                                                D E C L A R A Ç Ã O 
 
Rosa Menina Confecções Eireli, inscrito no CNPJ nº31.973.119/0001-74, por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) Maitê Cristine Santos de Menezes , portador(a) da carteira 

de identidade nº. 1374946532 e do CPF nº040.064.235-27 , DECLARA, para fins Resolução 

nº. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que não tem em seu quadro societário 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, de 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; 
 
 
 
 
 

 

 

Lauro de Freitas , 19 de Maio  2020  
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