
G.F. CONFECCOES LTDA EPP 

CNPJ n°15.534.841/0001-56 

RUA VALPARAISO 318- VILA MORANGUEIRA – 

MARINGÁ/PR - CEP – 87040-220 

 Fone/Fax: (44) 3354-9010 

 Email:gfconfec@gmail.com 
PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 
PROCESSO Nº 00080-00186054/2022-89 

Razão Social: G.F. CONFECCOES LTDA ME 
CNPJ: 15.534.841/0001-56 
Inscrição Estadual: 905.955.0710 
Inscrição municipal n° 153013 
Endereço: RUA VALPARAISO 318 - Sala 06 VILA MORANGUEIRA – MARINGÁ/PR, CEP – 
87040-220 
Fone/Fax: (44) 3354.9010  
Email: gfconfec@gmail.com 
Banco: Caixa Econômica    Agência: 1671 Conta: 3845-4 
Dados dos responsáveis pela empresa e assinatura do contrato: RENATA MOSCONI 
STRAZZI OMODEI, brasileira, casada, gerente comercial, RG n° 7.569.164-5 SSP/PR e CPF 
n° 038.061.349-28, com endereço à Rua Valparaíso, 318, Vila Morangueira, Maringá-PR, 
CEP 87.040-220 
 

Item Especificação marca Unidade Quant. Valor  
Unit. 
(R$) 

Valor  
Total (R$) 

2 Máscaras descartáveis tripla camada, 
confeccionada em TNT (Tecido não Tecido), 
com elástico e clip nasal revesti do, atóxica 

Sp 
protection  

caixa com 
50 unid. 

600 R$ 6,25 R$ 
3.750,00 

 
DECLARO que estou ciente e de acordo com todas as cláusulas e condições contidas no edital e em 
seus anexos. 
Declaro que a presente proposta terá a validade de 360 (TREZENTOS E SESSENTA) dias.  
DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à 
perfeita execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os custos com materiais e 
serviços necessários à entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso. 
Prazo de Pagamento conforme edital e termo de referência. 
 

Maringá-PR, 18 de outubro de 2022. 
 

   
______________________________________ 

RENATA MOSCONI STRAZZI OMODEI  
Sócia-administradora 

RG N° 7.569.164-5 SSP/PR E CPF N° 038.061.349-28 



G.F. CONFECCOES LTDA EPP 

CNPJ n°15.534.841/0001-56 

RUA VALPARAISO 318- VILA MORANGUEIRA – 

MARINGÁ/PR - CEP – 87040-220 

 Fone/Fax: (44) 3354-9010 

 Email:gfconfec@gmail.com 
DECLARAÇÕES PARA FINS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 
PROCESSO Nº 00080-00186054/2022-89 

A licitante G.F. CONFECCOES LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 15.534.841/0001-56, com sede à Rua 
Valparaiso, 318, Sala 07, Vila Morangueira, Maringá/PR, CEP 87.040-220, por intermédio de seu procurador 
legal, a Sra. RENATA MOSCONI STRAZZI OMODEI, brasileira, casada, gerente comercial, RG n° 7.569.164-5 
SSP/PR e CPF n° 038.061.349-28, DECLARA: 
 

• Em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que encontra-se em situação 
regular perante a Fazenda, Seguridade Social – INSS e com o FGTS, atende às exigências do edital 
relativas a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a 
todos os requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos do pregão eletrônico acima 
identificado; 

• Sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório acima identificado, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

• Para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 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 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 
(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição 
Federal; 

• Que os sócios proprietários e gerentes não possuem vínculo empregatício em órgãos nas esferas 
Estaduais, Federais ou Municipais ou sociedade de economia mista para poder participar do pregão 
eletrônico acima identificado; 

• Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada 
para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, 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 licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

• Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

• Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

• E que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da administração 
antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta 
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la; 

 

 
 

Maringá-PR, 18 de outubro de 2022.  
 
 

   
______________________________________ 

RENATA MOSCONI STRAZZI OMODEI  
Sócia-administradora 

RG N° 7.569.164-5 SSP/PR E CPF N° 038.061.349-28 
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