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DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PE: 08/2019 

 

 

EDUARDO TORRES DE MATOS  como representante devidamente constituído de COMPUSET 

INFORMATICA LTDA  doravante denominado COMPUSET INFORMATICA para fins do 

disposto no item 16.4.2 do Edital 08/2019,  declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 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 (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação 

da licitação), 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 COMPUSET INFORMATICA LTDA  quanto a participar ou 

não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da 0/2019  não será, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato da 08/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da 08/2019  não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) 

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. 

 

 

   São Paulo, 16 de Julho de 2019. 
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Att.: Sr(a) LICITAÇÃO 771.771

 LOTE 3

Item Qtd Unid Descrição Modelo Vr. Unit (R$) Vr. Total (R$)

1 80 UND SSD 240GB Sata 3 Leitura 540MB/s Crucial / BX500 182,05           14.564,00            

2 60 UND HD 1TB Sata 3 7200RPM Seagate / ST1000DM010 238,00           14.280,00            

3 50 UND Pen drive 32GB USB 3.0 Multilaser / PD989 29,04             1.452,00              

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

Responsável Técnico: Jefferson -                      

 Total 30.296,00            

ENVIAR EMPENHO SOMENTE: eduardo@compuset.com.br

08 dias úteis

Até 60 dias corridos.

Até 15 dias Úteis Após o Recebimento do Empenho

12 meses após a Entrega Atenciosamente
Frete: Por nossa conta - Incluso eduardo@compuset.com.br

Banco Itaú, Ag. 1000, Conta: 51.569-0 ou Eduardo Torres de Matos

Banco do Brasil, Ag. (Nova agência 3567-X)  Nova c/c (105626-3) 

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - BA

Responsável pela licitação

São Paulo, 16 de Julho de 2019

PROPOSTA

MATERIAL:  Material de Informática 

Condiçoes de Pagto

Validade da Proposta:

Entrega:

Garantia

Referências Bancárias:

Condições Gerais:

Compuset Informática Ltda - EPP

Av.Dr. Luiz da Rocha Miranda, 96 CEP: 04344-010, Fone: (11) 5017-4253  

CNPJ: 65.529.489/0001-39     -                Inscrição Estadual: 113.815.940.119

mailto:eduardo@compuset.com.br

