ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(Papel Timbrado)

Ao(À) Sr(a). Pregoeiro(a),
A proposta que faz a empresa __________________________________
, inscrita(o) no CNPJ n.º
__________ , estabelecida(o) no(a) endereço sito _____________________________
, para Registro de Preço, em conformidade com as disposições contidas no Termo de Referência
(Anexo I) do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 219/2020-PMO, é a
abaixo descrita:
Item

Especificação

Und.

Qtd.

Preço Unit.

Preço Total

1

Solução Informatizada Integrada para Gestão
Tributária Municipal (compreende, sem
prejuízo das demais obrigações, o preço
estimado para a cessão de direito de uso por
tempo determinado da Solução que atenda as
especificações de serviços discriminadas no
“item 4.0”, e os subsistemas e módulos
discriminados no “item 7.0” do Termo de
Referência, correspondendo aos valores
mensais do sistema e dos demais softwares
necessários, incluindo o licenciamento de uso
e as despesas com o datacenter, na forma
especificada no Termo de Referência)

Mês

12

R$

R$

2

Manutenção e Suporte Técnico (compreende,
sem prejuízo das demais obrigações, o preço
estimado para os serviços estabelecidos,
conforme parâmetros e especificações
definidos no Termo de Referência)

Mês

12

R$

R$

O Valor Global da proposta é de R$__________ (___________________________________)
DECLARAMOS que:

a) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sessão de abertura desta
licitação;

b) O contrato terá vigência de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data da assinatura do respectivo
instrumento, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, respeitando o limite estabelecido no art. 57,
§ 10 da Lei Federal n0 8.666/93;
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c) Recebemos todos os elementos e informações para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e
aceitamos expressamente as condições dispostas no ato convocatório;

d) Sob as penas da Lei, nesta data, não existem fatos impeditivos à participação desta empresa no presente
processo licitatório, estando ciente integralmente dos requisitos de Habilitação do Pregão em referência;

e) Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, que esta empresa não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

f) Os sócios da empresa (proponente) ou o profissional autônomo (se for o caso) não são
cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º graus com os colaboradores e
servidores da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município de Olinda (Súmula
Vinculante 13/STF);

g) Esta empresa (proponente) não emprega trabalho forçado ou análogo ao escravo, degradante ou
indigno;

h) No valor constante desta proposta estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto, tais como:
impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes ao objeto contratado;

i) A presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e que a intenção e o
conteúdo desta proposta não foram, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informados a, discutidos
com ou recebidos de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico - SRP n°
08/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

j) Garantimos o fornecimento do objeto, bem como os preços ofertados durante toda a vigência da futura
Ata de Registro de Preços;

k) Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco........................., conta corrente
nº..............., agência...................., e nosso telefone para contato é ................, fax....................... e email.............................
DECLARO, POR FIM, ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2020, PROCESSOLICITATÓRIO Nº 219/2020-PMO.
Local e data.
_________________________________________
Nome do Representante Legal / Cargo / CPF
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