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CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019 
PROCESSO Nº 4781/2019 

 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

A licitação destina-se à aquisição de Lote Piloto do Uniforme Inteligente constituído pelos 
componentes, requisitos e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

Preços Propostos: 

Os preços propostos constam do quando a seguir, obtidos a partir da planilha que compõe o 
Apêndice “A”. 

 

Produto 
% do valor 
proposto 

Valor R$ 

Plano de Trabalho 5%   

Entrega  de 05 (cinco) exemplares da Etapa 1 – “Cabeças de 
Série” 

5%   

Entrega da Etapa 1 50%   

Acompanhamento dos Testes e Entrega do Relatório dos 
testes de  campo da Etapa 1 

10%   

Entrega da Etapa 2 30%   

Valor Total 100%  

 

Dados da Empresa Proponente: 

Razão Social do Licitante:  

CNPJ:  

Endereço:  

E-mail:  

Telefone/fax:  

Dados bancários:  

Representante Legal:  

Nome:  

Identificação:  

Qualificação:  

 
O proponente declara que: 
 
a) a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia subsequente ao 
da efetiva abertura das propostas; 
b) tem condições para realizar os serviços objeto do Termo de Referência; 
c) recebeu todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da 
licitação e aceita 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 Concorrência nº 0001/2019, conforme Edital; 
e) nos valores constantes desta proposta estão incluídas todas as despesas relativas ao 
objeto, tais como: materiais, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, 
transporte/deslocamento, hospedagem, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e 
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contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários, custos diretos e 
indiretos e quaisquer outros encargos, quando necessários à perfeita execução do objeto da 
licitação, incluindo os direitos de propriedade intelectual envolvidos; 
f) para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, 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; 
g) a presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e que o 
conteúdo desta proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência 
nº 0001/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
h) ser garantido o fornecimento, bem como os preços ofertados durante toda a realização do 
futuro Contrato, em consonância com o Termo de Referência; e 
i) examinou cuidadosamente o Edital e seus Anexos e está ciente de todas as suas condições 
e a elas desde já se submete. 
 
 
 

___________________________ 
(data) 

 
 

_________________________________________ 
Identificação e assinatura do representante legal 

Contatos da empresa: telefone e e-mail. 
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Apêndice “A” 

 

Orçamento para Fornecimento de Lote Piloto de Uniforme Inteligente Etapa 1 e 2 

 

Item Unidade Quantidade Valor Unitário (R$) Total 

1 Etapa 1  950     

1.1 Meia Unidade  950     

1.2 Calça Unidade  950     

1.3 Camiseta Unidade  950     

1.4 Gandola Unidade  950     

1.5 Gorro Unidade  950     

2. Etapa 2  400     

2.1 Meia Unidade 400     

2.2 Calça Unidade 400     

2.3 Camiseta Unidade 400     

2.4 Gandola Unidade 400     

2.5 Gorro Unidade 400     

3. 
Despesas com Transporte, Deslocamentos e 

Estadia 
      

3.1 Transporte Unidade    

3.2 Deslocamento Unidade      

3.3 Alimentação/Estadia Unidade 
 

    

6.  TOTAIS        
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