
PROJETO BÁSICO 

ANEXO A 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

Comissão Especial de Licitações 

Prezados Senhores, 

A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no Edital de 

Concorrência Nº 18/2020, os quais comprometemos a cumprir integralmente. 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 18/2020 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E EMPRESA DE DIREITO PRIVADO DENOMINADA CONCESSIONÁRIA, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESPECIFICADAS EM EDITAL. 

EMPRESA 

Razão Social Empresa   

CNPJ   

Inscrição Estadual (se for o caso)   

Inscrição Municipal   

Endereço   

Telefone   

Fax   

E-mail   

Representante(s) legal(is) da empresa 

Nome:   

Email:   

Telefone:   

Endereço:   

Representante do Proponente credenciado nesta Licitação 

Nome:   

Email:   

Telefone:   

Endereço:   

Preço Global da Proposta 

Preço Global da Proposta (R$):   

Preço Global da Proposta (por extenso):   

Vigência do Contrato: 60 (sessenta) meses   

Indicar o nome do Banco – Agência e número de conta corrente do 
proponente onde deverá ser efetuado o pagamento.   

Assinatura do(s) Representantes   
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 Declaramos que no preço proposto encontram-se incluídas todas as despesas tais como, 

tributos, encargos sociais e quaisquer outro ônus que porventura possam recair sobre a 

prestação de serviço, objeto deste edital. 

 Declaramos que no preço proposto encontram-se incluídas todas as despesas relativas à 

infraestrutura de apoio necessária ao desenvolvimento dos serviços objeto deste edital e 

cumprimento dos termos do contrato, tais como, espaço físico, transportes, infraestrutura 

de informática (inclusive softwares), infraestrutura de comunicação (telefonia, internet, 

etc...), água, energia elétrica, segurança privada, material de consumo, e outras que se 

fizerem necessárias.  

 Declaramos que no preço proposto encontram-se incluídas todas as despesas relativas à 

infraestrutura e suporte técnico necessários para implantação da FRENTE IV -  PAINEL DE 

CONTROLE (Etapa I – Planejamento e Estruturação), tais como datacenter, conectividade, 

software operacional dos servidores, backup do banco de dados, e outras que se fizerem 

necessárias. 

 Declaramos estar cientes que o Preço Global informado nesta proposta refere-se à 

prestação dos serviços de verificação independente abrangendo as 03 (três) etapas de 

execução na qual o objeto foi estruturado, sendo que a remuneração pela execução de 

cada uma das etapas respeitará os percentuais indicados no item 16.4 (Tabela 5) do Projeto 

Básico, e que a Etapa III – Suporte e Análises Econômicas Financeiras, prevê um 

quantitativo de 5.280 horas a serem utilizados conforme necessidade da Contratante.    

 Validade da Proposta de Preços: (mínimo 60 dias). 

 

 

 

 

Local e data 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Anexo A - Modelo de Proposta de Preços (12509730)         SEI 19.0.000088452-1 / pg. 2


	Anexo A - Modelo de Proposta de Preços (12509730)

