ANEXO II DO EDITAL

MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2019 - FACTO

Senhor(a) Pregoeiro(a):

A empresa (NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), sediada (endereço completo), tendo examinado minuciosamente as normas específicas do
Pregão Eletrônico nº ......./2019, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis
(gasolina) em rede de postos credenciados em todo território nacional, através da implantação e operação de sistema (software) informatizado e
integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado, com execução indireta mediante o regime de empreitada por preço global,
visando atender às necessidades da FACTO, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, Edital e respectivos anexos, e após
tomar conhecimento de todas as condições estabelecidas, DECLARA expressamente:

1 – Prestar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objeto do Edital de Pregão Eletrônico em referência, pelo valor total de R$
_________(___), detalhado abaixo e, que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços;

GRUPO ITEM

1

ITEM
1

2

VALOR
VALOR MENSAL VALOR ANUAL
QUANTIDADE
ESTIMADO
%
DA PROPOSTA
DA PROPOSTA
VALOR
ESTIMADA
PARA O ITEM,
LITRO (R$) PARA OS DESCONTO PARA O ITEM,
COM DESCONTO COM DESCONTO
24 MESES
MÍNIMO
BOMBA
24 MESES
(R$)
(R$)
(R$)

DESCRIÇÃO /
ESPECIFICAÇÃO

UNID.

Gasolina comum

Litro

16.592 Litros

UNID.

QUANTIDADE
ESTIMADA

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Serviço de
Controle e
Gerenciamento de
Serviço
Abastecimento de
Veículos (Taxa de
Administração)

MÊS

1 taxa

R$ 5,15

R$
85.448,80

3%

QUANT.
TOTAL

VALOR PARA OS 24
MESES (R$)

24

R$ 0,24

VALOR TOTAL MENSAL DA PROPOSTA PARA O GRUPO 1 (R$)

VALOR TOTAL ANUAL DA PROPOSTA PARA O GRUPO 1 (R$)

VALOR MENSAL VALOR ANUAL
DA TAXA DE
DA TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
R$)
R$)

R$

R$

2 – Dispor de instalações, software, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação para a
execução contratual;
3 – Não possuir administrador ou sócio com poder de direção ou ainda familiar detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue
na área responsável pela demanda ou contratação, assim como de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante;

4 – Esta proposta é válida por 90 dias, no mínimo, a contar da data de sua apresentação;
5 – Os serviços serão iniciados a partir da vigência do contrato.
6 – Os pagamentos deverão ser creditados à conta corrente n° ________, agência ________, Banco ________.
7 – O responsável pela assinatura do Contrato, é o(a) Sr(a) ________________RG nº ___________________ CPF nº _______________,
endereço _________________.

8 – Os contatos referentes a esta proposta e execução contratual poderão ser efetuados por meio do(s) telefone (s) ________ e do e-mail
__________________.
Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto.
CARIMBO PADRONIZADO CNPJ
(localidade e data)
Assinatura do Representante da Licitante Nome e CPF

