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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

ANEXO III

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÍNUOS DE REPROGRAFIA, COMPREENDENDO CÓPIAS/IMPRESSÃO, SEM
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O IFRS – CAMPUS ERECHIM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019
Processo Administrativo n.° 23363.000455/2019-20
Prezados Senhores:
Ciente de que vencerá a disputa a pessoa jurídica que ofertar o menor valor para o
item, visando a prestação de serviços contínuos de

reprografia, compreendendo

cópias/impressão, sem dedicação exclusiva de mão de obra para o IFRS - Campus Erechim,
mediante cessão onerosa de espaço físico, esta proposta, tem o valor de R$ _____________
(valor por extenso), conforme tabela a seguir:

ITEM
1

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO
Cópia reprográfica/impressão cor preta,
reprodução: normal (A4), Características do
papel: 75g.

Unidade de
Medida

Quant.

Unidade

1

Valor
Unitário

1 - Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos serviços, todos os custos, benefícios,
encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
2 – Declaramos que esta proposta é exequível e possuímos plena capacidade de executar o
contrato nos valores acima mencionados.
3 – Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão
fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e
aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.
4 - Ratificamos a ciência que teremos que arcar com as despesas de aluguel e energia elétrica
do objeto deste pregão.
5 - Declaramos que estamos cientes que não poderemos alterar o valor do item, tendo nós a
obrigação de fornecer o item pelo valor que ofertamos em nossa proposta.
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6 - Esta proposta é válida por ____ (___________) dias, a contar da data estabelecida para a
sua apresentação.

Local, data

Assinatura:
Nome do Representante Legal da Empresa:
RG:
CPF:
Carimbo
Telefone/fax/e-mail para eventual contato

