ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(em papel personalizado da empresa)

Ao: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
A/C: Sr. Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2018.
PROCESSO Nº 04310.000414/2018-23

Prezado Senhor,
Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços para a para prestação de serviços
de computação em nuvem, sob demanda, incluindo desenvolvimento, manutenção e gestão de
topologias de aplicações de nuvem e a disponibilização continuada de recursos de Infraestrutura como
Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) em nuvem pública, conforme condições,
quantidades, exigências e especificações discriminadas no Edital do Pregão Eletrônico supracitado, e
seus anexos, pelo valor total de R$ ________ (___________), conforme segue.

GRUPO
ÚNICO
(ITENS)
1
2
3

ESPECIFICAÇÃO

Serviços de computação em
nuvem.
Serviços técnicos especializados
Treinamento

UNID

QUANT.
ESTIMADA

USN

7.297.319

UST
Turma de
Treinamento

45.505
31

VALOR (R$)
UNITÁRIO

TOTAL

Valor total para 30 meses R$

Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
O prazo de validade de nossa proposta é de ____ (_________) dias, contados da data de sua
apresentação. (Obs.: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias).
Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a Ata de Registro
de Preços e o Contrato nos prazos determinados no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes
dados:

DADOS DA EMPRESA
Razão Social: _____________________________ CNPJ/MF: ______________________________
Endereço: ________________________E-mail:__________________ Tel/Fax: _________________
CEP: ________________ Cidade: ______________________________ UF: ___________________

Banco: ___________________ Agência: __________ Nº C/C:_______________________________

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO:
Nome: _________________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________
CEP: ________________ Cidade: _______________________________ UF: ________________
CPF/MF: ____________________________________ Cargo/Função: ______________________
Cart. Ident. nº: _____________________________ Expedido por: __________________________
Naturalidade: ______________________________ Nacionalidade: _________________________
_______________________
___________________________________
local e data
Nome e assinatura do responsável legal

Obs.: Observar TODAS as exigências constantes do Edital e seus anexos.

