
Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Ed. Conselheiro Joaquim Batista Nevez, térreo, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador-BA, CEP 41.745002. 
Telefones nº (71) 3115-4615/4408
 E-mail: licitacoes@tce.ba.gov.br

Prezados Senhores,
Conforme solicitação de V.Sas, viemos apresentar nosso melhor preço para o seguinte fornecimento:

Item Descrição UN Marca/Modelo Qtd. Valor
Unitário

Valor Total

13

UNIDADE SSD M.2 2280, 240GB SATA III 
UNIDADE SSD M.2 2280, 240GB SATA III, 
COM 22MM DE LARGURA, COMPATÍVEL 
COM O EQUIPAMENTO DE 
MARCA/MODELO HP PROBOOK 430 G3

UN

HD SSD 240GB 
WD GREEN 
M.2 
LEITURAS: 
550MB/S 
SATA III 
6GB/S 

 

30 R$533,33 R$ 16.000,00

Valor Unitário Por Extenso: R$ quinhentos  e trinta  e três reais  e trinta e três centavos.
Valor Total Por Extenso: R$ dezesseis mil  reais.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 3.740,00 ( TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS).

Condições de Pagamento: conforme3 edital
Validade da Proposta: 60 dias
Prazo de entrega: conforme edital
Local de entrega: Determinado por V.Sa.
Garantia: conforme edital 
Impostos e Frete: Inclusos
Assistência Técnica: Permanente (salvador /ba)
OBS: Equipamento adquirido no mercado interno
Nome e qualificação do Representante Legal: Mario Luiz Freire
dos Santos – Diretor Comercial

Endereço da Empresa: Rua da Alfandega nº 25 – sala 905, 
Bairro Centro, Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.0070-000.
Telefone / fax / celular do representante:
(21) 3593-2185 / 99117-8472
E-mail: mddcommerce@gmail.com
CNPJ: 14.388.211/0001-58
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência nº: 0198
C/C nº: 3523-0 ( Largo da Carioca )

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos indicados, estamos de pleno acordo
com as condições estabelecidas para esta Licitação, às quais nos submetemos incondicional e integralmente.
Declaramos que nos preços dos produtos estão incluídos todos os custos e despesas tais como impostos, taxas de fretes e outros.
Finalizando, declaramos de que nos comprometemos a prestar Assistência Técnica Autorizada pelo fabricante dos equipamentos em
Itabira/MG.
Na expectativa de sermos honrados com a preferência de V. Sas, subscrevemo-nos, com as nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Mário Luiz Freire dos Santos
Diretor

CPF: 43744850749

Rua da Alfandega, 25 sala 905
Centro – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: 21 3593-2185
CNPJ.: 14.388.211/0001-58



MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

 Modalidade de Licitação pregao  eletrônico numero 09/2018

 MDD COMMERCE IMPORT & EXPORT –LTDA-ME , como representante devidamente constituído de (MARIO LUIZ
FREIRE DOS SANTOS   CPF 34748507-49 ) doravante denominado (Licitante) para fins do disposto no item 14.1 do Edital
(completar com identificação do edital), 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 (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; d) que o conteúdo da

proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da

adjudicação do objeto da referida licitação; e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação) 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.

                                                       Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2018

Mário Luiz Freire dos Santos
Diretor

CPF: 43744850749

Rua da Alfandega, 25 sala 905
Centro – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: 21 3593-2185
CNPJ.: 14.388.211/0001-58
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