MBG COMERCIAL LTDA.
I.E: 00219545400-27
CNJP: 18596838/0001-55

Rua Sete de Setembro, nº 1317, centro,
CEP: 37890-000 - MUZAMBINHO – MG
FONE: (35) 3571-4175
_______________________________________________________________________________________________________________________

PROPOSTA DE PREÇOS
Cotação 452018
RAZÃO SOCIAL: MBG Comercial Ltda - ME
CNPJ: 18.596.838/0001-55
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, nº 1317, centro - CEP: 37890-000 / Muzambinho-MG
FONE: (35) 3571-4175 E-MAIL: mbgcomercial01@gmail.com
AGENCIA: 0654-8, CONTA CORRENTE: 18063-7, BANCO: 001
BANCO: BANCO DO BRASIL

ESPECIFICAÇÃO

UN

Marca
/Fabricante

QNT

VR.UNIT
(R$)

VR.TOTAL
(R$)

Grama: (Nome Cientifico: Zoysia japonica,
características: folhas estreitas e médias, cor
verde-esmeralda e estolões penetrantes, que
enraízam facilmente). Local de entrega:
Campus Cerro Largo/ RS

M2

GRAMAVERDE

1500

6,52

9780,00

ITEM
1

VALOR TOTAL: R$ 9780,00 (Nove Mil Setecentos e Oitenta Reais).
1)

Declaro estar sujeito e aceitar todas as exigências, normas e prazos estabelecidos nesta
cotação.

2)

Declaro que os valores ofertados são referentes ao mês 08/2018, onde estão inclusos todas as
despesas como o fornecimento, fretes, descarregamentos, tributos, encargos sociais e
trabalhistas e demais despesas que possam recair sobre o fornecimento.

3)

O prazo de validade da proposta é de 30 dias após a data da cotação.

4)

Prazo de entrega: 10 dias aproximadamente.

Muzambinho, 16 de agosto de 2018

_________________________
Leandro Cesar Léo Riboli
RG: 11.970.771 SSP MG
CPF: 060.879.486-43
Sócio/Proprietário
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DECLARAÇÃO

A empresa MBG Comercial Ltda, Inscrita no CNPJ (MF) nº
18.596.8380001-55 e Inscrição Estadual nº 00219545400-27 estabelecida á
Rua Sete de Setembro, nº 1317, bairro Centro cidade de Muzambinho – MG,
Declara sob as penas da Lei, que:
a) Até a presente data, inexiste fato impeditivo para sua habilitação no
presente processo licitatório e estou ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
b) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de
quatorze anos, na condição de aprendiz.
c) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos
devidamente atualizados na forma da legislação vigente.
d) Cumpre e respeita as questões de sustentabilidade ambiental na forma
como previsto na IN Nº01 de 19 de janeiro 2010 da SLT/MPOG.
Muzambinho, 16 de agosto de 2018

_________________________
Leandro Cesar Léo Riboli
RG: 11.970.771 SSP MG
CPF: 060.879.486-43
Sócio/Proprietário
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DECLARAÇÃO QUE CUMPREM PLENAMENTE OS
REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENOPORTE
A empresa MBG Comercial Ltda, Inscrita no CNPJ (MF) nº
18.596.8380001-55 e Inscrição Estadual nº 00219545400-27 estabelecida a
Rua Sete de Setembro, nº 1317, bairro Centro cidade de Muzambinho – MG,
Declara sob as penas da Lei, que cumprem plenamente os requisitos para fins
do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006, que:
a) se enquadra como Microempresa (Me) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP),
b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos
incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14
de dezembro de 2006;
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Muzambinho, 16 de agosto de 2018

_________________________
Leandro Cesar Léo Riboli
RG: 11.970.771 SSP MG
CPF: 060.879.486-43
Sócio/Proprietário
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
A empresa MBG Comercial Ltda, Inscrita no CNPJ (MF) nº
18.596.8380001-55 e Inscrição Estadual nº 00219545400-27 estabelecida na
Rua Sete de Setembro, nº 1317, bairro Centro cidade de Muzambinho – MG,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
(a) a proposta apresentada para participar da cotação eletrônica foi
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), 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 da cotação eletrônica por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da
cotação eletrônica não foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da cotação
Eletrônica, 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 da
cotação eletrônica quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da cotação
eletrônica 452018 não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da cotação eletrônica antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da cotação
eletrônica não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão
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.

_________________________
Leandro Cesar Léo Riboli
RG: 11.970.771 SSP MG
CPF: 060.879.486-43
Sócio/Proprietário
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DECLARAÇÃO
A empresa MBG Comercial Ltda, Inscrita no CNPJ (MF) nº
18.596.8380001-55 e Inscrição Estadual nº 00219545400-27 estabelecida a
Rua Sete de Setembro, nº 1317, bairro Centro cidade de Muzambinho – MG,
declara que não possui empregados que sejam cônjuges, 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 ou
juízes vinculados UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, artigo 3º
da Resolução n. 7/2005, do Conselho Nacional de Justiça); ou que estejam
impedidos nos termos do art 4º da Resolução CNJ n º 156/2012.
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Leandro Cesar Léo Riboli
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DECLARAÇÃO
A empresa MBG Comercial Ltda, Inscrita no CNPJ (MF) nº
18.596.8380001-55 e Inscrição Estadual nº 00219545400-27 estabelecida a
Rua Sete de Setembro, nº 1317, bairro Centro cidade de Muzambinho – MG,
declara que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e
despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto desta cotação realizada no dia 08 de Agosto de 2018.

Muzambinho, 16 de agosto de 2018

_________________________
Leandro Cesar Léo Riboli
RG: 11.970.771 SSP MG
CPF: 060.879.486-43
Sócio/Proprietário

