
        

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC, 
PREGÃO ELETRÔNICO 0005.2021.CEL.PE.0004.APAC

PROPOSTA DE PREÇOS
Item Descrição Qnt. Estimada Valor Unit. Valor Total Modelo

1 MAVIC 2 PRO + KIT  FLYMORE+ CARTAO SD
128 GB+CASE RIGIDA

COD E FISCO
520330-9

Drone -  radio  de 2.4  ghz,tela  minima de 5.5
polegadas,alcance  minimo  de  8  km,tempo
minimo de 30 minutos,camera minima de 20
mp  4k,com  4  helices  com  propulsao
eletrica,acompanha  bolsa,  multicarregador
para  4  baterias  power  bank,  maleta  rigida,
cartao  micro  sd  128  gb,  com  12  meses  de
garantia

2 R$ 22.280,00 R$ 44.560,00 DJI  MAVIC  2  PRO
KIT
FLYMORE+CASE
RIGIDO E SD CARD
128 GB

Valor Total da Proposta: R$ 44.560,00  QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA  REAIS

Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes 
ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Todos os itens descritos no item 9.1 do Termo de Referência  (itens "a" a "u") acompanham 
cada aeronave 

Local de entrega:
A entrega deverá ocorrer no horário das 09h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Gerência de Segurança 
de Barragens - GRSB da Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC, localizada na Av. Cruz Cabugá, nº 1.111, Santo
Amaro CEP: 50.040-000, Recife - PE, mediante agendamento prévio com a Gerência, através dos telefones (81) 3183-1045 
ou (81) 98494-4263, e-mail grsb@apac.pe.gov.br, em contato com o Sr. Fellipe Henrique Borba Alves, Gerente de 
Segurança de Barragens 

Validade da Proposta: 120 dias  /  Prazo de entrega 30 dias  /  Garantia: 12 meses
Banco: BANCO BRADESCO Agência: 2688-3  /  Conta: 207774-4  /  Nome da Agência: POMPEIA
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93;

Processo Licitatório nº0005.2021.CEL.PE.0004.APAC

DIGISERVI TRADING EIRELI, sediada a Rua dos Rodriguês, 177 -Vila Carbone - São Paulo - SP, inscrita
no CNPJ sob o n 02.602.747/0001-45, por intermédio do seu representante legal, Sr. (a) Gilberto Marcondes de
Abreu, portador(a) da carteira de identidade nº10.436.983-8 , expedida pelo(a) ssp, 
DECLARA, para atender ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da  Constituição Federal  e no inciso V do artigo 27 da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (  ).
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DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

DIGISERVI  TRADING  EIRELI,  sediada  a  Rua  dos  Rodriguês,  177  -Vila  Carbone  -  São  Paulo  -  SP,
DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO

DIGISERVI TRADING EIRELI, sediada a Rua dos Rodriguês, 177 -Vila Carbone - São Paulo - SP, por
intermédio  de  seu  representante  legal  Sr  Gilberto  Marcondes  de  Abreu,  portador  da  Carteira  de
Identidade nº 10.463.963-8 e do CPF no  944.165.838-34,  DECLARA, para fins do disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na 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 PEQUENA EMPRESA E MICROEMPRESA

DIGISERVI TRADING EIRELI, sediada a Rua dos Rodriguês, 177 -Vila Carbone - São Paulo - SP - CEP:
02750-000, por intermédio de seu representante legal, para os fins do Pregão Eletrônico mencionado
acima, DECLARA, expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

A) Encontra-se  enquadrada  como  Empresa  de  Pequeno  Porte,  em  atendimento  à  Lei
Complementar 123/2006. 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da
obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências  posteriores  impeditivas  de  tal  habilitação,  em
cumprimento ao Art , §2º, da lei 8.666.
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DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO

Ilmo. Senhor Gerente,

A empresa  DIGISERVI TRADING EIRELI, sediada a  Rua dos Rodriguês, 177 -Vila Carbone - São
Paulo -  SP,  CEP:  02750-000,  inscrita no CNPJ nº.  02.602.747/0001-45,  DECLARA para fins de não
incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o
art. 64 da lei n. 9.430 de 27 de dezembro de 1996 e Artigo 34 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de
2003, que é inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, nos termos Lei Complementar nº
123, de 14 de Dezembro de 2006.

1. - Para esse efeito, a declarante informa que:
a) Preencher os seguintes requisitos:              

I  -  conserva em boa ordem,  pelo  prazo de cinco anos,  contado da data  da  emissão,  os
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial.

II – cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação
pertinente.
            

b) o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à
Secretaria  da  Receita  Federal  e  à  unidade  pagadora  imediatamente,  eventual
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas
informações,  sem  prejuízo  do  disposto  no  art.  32  da  Lei  n.º  9.430,  de  1996,  o  sujeitará,
juntamente  com  as  demais  pessoas  que  para  ela  concorrem  às  penalidades  previstas  na
legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao
crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr Gilberto Marcondes de Abreu, portador da Carteira de Identidade nº 10.463.963-8 e do CPF no  
944.165.838-34, como representante devidamente constituído da empresa DIGISERVI TRADING 
EIRELI, CNPJ nº 02.602.747/0001-45, sediada a RUA DOS RODRIGUÊS, 177 - VILA CARBONE – SÃO 
PAULO – SP CEP: 02750-000 doravante denominado licitante DECLARA, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar do pregão acima mencionado , foi elaborada de maneira
independente pela DIGISERVI TRADING EIRELI, 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 desta licitação , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da desta
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 desta licitação, quanto a participar ou não da referida licitação;

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

E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação mencionada acima não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA    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.
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Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e
de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

DIGISERVI TRADING EIRELI, inscrito(a) no CNPJ n°. 02.602.747/0001-45, por intermédio de seu representante legal 
o Sr Gilberto Marcondes de Abreu, portador da Carteira de Identidade nº 10.463.963-8 e do CPF no  944.165.838-34, 

DECLARA:

1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos no edital;

2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) 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.

São Paulo-SP,23 demarço de  2021,
www.digiservi.com.br

________________________________________
Gilberto Marcondes de Abreu 
RG: 10.436.983-8 - CPF: 944.165.838-34
Sócio - Proprietário

DIGISERVI TRADING EIRELI - CNPJ: 02.602.747/0001-45 – I.E: 115.251.830.111
Rua dos Rodriguês, 177 – Vila Carbone - São Paulo – SP – CEP.: 02750-000

Tel. (11) 3862 21 80 / 3873 37 99
www.digiservi.com.br – e-mail: roberto@digiservi.com.br ou digiservi@digiservi.com.br

mailto:roberto@digiservi.com.br
http://www.digiservi.com.br/
http://www.digiservi.com.br/


        

DADOS COMPLEMENTARES

Nome da empresa: Digiservi Trading EIRELI 
Endereço: Rua dos Rodriguês, 177  - Vila Carbone – São Paulo – SP – Cep: 02750-000
CNPJ: 02602747/0001-45
Dados bancários: Banco Bradesco – A/G: 2688-3 – C/C: 207774-4
Telefones: (11) 3862-2180 – (11) 3873-3799
e-mail: roberto@digiservi.com.br – digiservi@digiservi.com.br

                                                                       DADOS DE QUEM ASSINA A ATA

Gilberto Marcondes de Abreu 
RG: 10.436.983-8 - CPF: 944.165.838-34
Sócio - Proprietário
Residente na Rua Lagoinha, 57 – Vila Bancaria – São Paulo – SP – Cep: 02757-090
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