PROCESSO CPL Nº 759/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/21

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
SERVIÇOS TRATAMENTO DE DADOS COM ATENDIMENTO DO AUDESP.

ANEXO VI- PROPOSTA READEQUADA

AO
PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO

Prezados Senhores,
Proposta que faz a empresa: Confiatta Sistemas e Tecnologia Ltda ME, inscrita no
CNPJ/MF no 19.451.535/0001-34, inscrição estadual nº 606.267.087.112 estabelecida
a Rua Calil Baruque nº 345, Bairro: Vila Linopolis I, CEP: 13450-402, Cidade Santa
Barbara D’Oeste, Estado de São Paulo, Telefone:

(19) 3026-6408, E-mail:

contato@confiatta.com.br, , para o objeto em epígrafe, conforme segue:

LOTE 01
DESCRIÇÃO
Prestação de serviços de tratamento de
dados com atendimento ao AUDESP

VALOR MENSAL R$

VALOR TOTAL R$

R$ 5.100,00

R$ 61.200,00

Valor Total (12 meses) por extenso R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e
duzentos reais)/ano

Indica:

•

Como preposto idôneo, para acompanhamento e a quem a URBES deverá reportar-se
para esclarecimentos de quaisquer dúvidas referentes ao objeto licitado, o Sr. Julio
Cesar Machado, portador da carteira de identidade nº 17.702.389-2 e do CPF nº
072.836.718-11, sócio administrador indicado no contrato social.
Declara que:

•

Tem ciência e submissão às condições deste Edital e seus anexos, além da Lei Federal
nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14.576/05, e Lei Complementar nº 123/06, alterada
pela Lei Complementar nº 147/14, Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de
Licitações da URBES, que rege a presente licitação.

•

Não

tem

impedimento

de

inidoneidade

para

licitar

ou

contratar

com

a

Administração Pública.
•

Os valores acima descritos são líquidos, estando incluso no preço proposto todos os
encargos sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como todas as despesas
diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionadas à execução do Contrato.

•

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua
apresentação, sendo prorrogável automaticamente uma única vez, se não houver
manifestação formal em contrário, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias anteriores
ao próximo período de prorrogação automática até a contratação, contados da entrega
dos envelopes.

Santa Barbara D’Oeste 16 de novembro de 2021

_____________________________________
Júlio César Machado
Diretor Executivo
RG: 17.702.389-2

