
 

 

 

 

Brasília, 30 de agosto de 2011. 
Proposta de Preço nº 84/2011 
 
Conselho Nacional do Ministério Público 
 
Referente Pregão Eletrônico de nº 27/2011  
 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

Quantidade anual estimada 

(laudas) 

Valor unitário 

(laudas) R$ 

Valor total 

(anual) R$ 

2.000 R$ 13,25 26.500,00 

 
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de entrega:  prazo para entrega do serviço deverá ser de, no máximo, dois (2) dias para trabalhos com 
até quinze (15) laudas, contados da data de emissão da Ordem de Serviço. 

No caso das edições da Revista do CNMP, com média prevista 400 laudas para cada edição, o prazo de 
entrega do serviço não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da Ordem de 
Serviço. 
Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal. O pagamento 
será realizado por meio de ordem bancária ao Banco do Brasil, agência 2727-8, conta-Corrente 15.571-3, em 
nome de Decisiva Equipamentos, Projetos e Serviços de Engenharia Ltda , CNPJ 07.563.165/0001-10. 
Declaramos que os preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer 
natureza (taxas, impostos, fretes ou emolumentos que lhe forem devidos) incidentes sobre o objeto deste 
Pregão. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Brasília, 30 de agosto de 2011. 
Proposta de Preço nº 84/2011 
 
Conselho Nacional do Ministério Público 
 
Referente Pregão Eletrônico de nº 27/2011  

 
 

DECLARAÇÃO DE MENOR 
A empresa DECISIVA Equipamentos, Projetos e Serviços de Engenharia Ltda, inscrita no 

CNPJ/MF sob o  n° 07.563.165/0001-10 sediada CLN 303, Bloco C, sala 214, Brasília-DF CEP 70.735.530 

DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei 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 dezesseis anos. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
  A empresa DECISIVA Equipamentos, Projetos e Serviços de Engenharia Ltda, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 07.563.165/0001-10 sediada CLN 303, Bloco C, sala 214, Brasília-DF CEP 70.735.530, 
Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

DECLARAÇÃO CONCORDÂNCIA COM O EDITAL  
A empresa DECISIVA Equipamentos, Projetos e Serviços de Engenharia Ltda, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 07.563.165/0001-10 sediada CLN 303, Bloco C, sala 214, Brasília-DF CEP 70.735.530, 
declara conhecer e concordar com todas as condições editalícias e atender aos requisitos de habilitação. 

 
DECLARAÇÃO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

A empresa DECISIVA Equipamentos, Projetos e Serviços de Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
07.563.165/0001-10 sediada CLN 303, Bloco C, sala 214, Brasília-DF CEP 70.735.530, por intermédio de 
seu contador, para os fins de Pregão DECLARA expressamente, sob as penalidades previstas na legislação 
pátria, que: 

1. A empresa está incluída na categoria de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos do art. 
3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando, portanto, capacitada para 
auferir do tratamento diferenciado e favorecido por ela estabelecido. 

2. Que a empresa DECISIVA Equipamentos, Projetos e Serviços de Engenharia Ltda ou seus 
representantes não se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 3º, §4º, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006.  
 

                  
                     



 

 

 

 

 
 
Brasília, 30 de agosto de 2011. 
Proposta de Preço nº 84/2011 
 
Conselho Nacional do Ministério Público 
 
Referente Pregão Eletrônico de nº 27/2011  

 
 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 
(RESOLUÇÃO CNMP 01/2005 e nº 07/2006) 

 
 
  A empresa DECISIVA Equipamentos, Projetos e Serviços de Engenharia Ltda., Inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 07.563.165/0001-10 sediada SCLN 303, Bloco C, Sala 214, Asa Norte, 
Brasília-DF.  CEP 70735.530 representante legal Cristiane Rosa da Silva CPF: 696.570.171-49 
DECLARA, nos termos da Resolução nº 01, de 07 de novembro de 2005 e da Resolução nº 07, 
de 17 de abril de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de contratação 
de prestação de serviços junto ao Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que: 
 
  
 
 os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, 
companheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Conselho 
Nacional do Ministério Público e ou do Ministério Público da União (Ministério Público Federal, 
Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios).  
 
x 
 
os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companheiros(as) 
ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Conselho Nacional do Ministério 
Público e ou do Ministério Público da União, abaixo identificado(s): 
 
 
 
Nome do membro: Peterson de Paula Pereira 

Cargo: Procurador Federal 

Órgão de Lotação: Procuradoria da República no DF 
Grau de Parentesco: irmão do sócio Wellington de Paula Pereira 
Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei. 
 

 



 

 

 

 

Brasília, 30 de agosto de 2011. 
Proposta de Preço nº 84/2011 
 
Conselho Nacional do Ministério Público 
 
Referente Pregão Eletrônico de nº 27/2011  
 
 
 
 

DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

A empresa DECISIVA Equipamentos, Projetos e Serviços de Engenharia Ltda., Inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 07.563.165/0001-10 sediada SCLN 303, Bloco C, Sala 214, Asa Norte, Brasília-DF.  
CEP 70735.530 representante legal Cristiane Rosa da Silva CPF: 696.570.171-49 

A proposta apresentada para participar do Pregão 27/2011 foi elaborada de maneira 

Independente pela empresa DECISIVA Equipamentos, Projetos e Serviços de Engenharia Ltda., 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 do Pregão 27/2011, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 27/2011 não foi 

Informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, 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 do Pregão 27/2011 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 27/2011 não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato do Pregão 27/2011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 27/2011 não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Conselho 
Nacional do Ministério Publico 
Na 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. 
 

                
    

 


