SMA RA P
5implilìcando Gestão e aVida na Cidade

Ribeiräo Preto, 09 de janeiro de 2019
Proposta No 126541/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 0066/2018
PROCESSO No 0l't4t2018
DATA DA REALIZAÇÃO: 09 de janeiro de 2019.
HORÁRIO: a partir das 14h00

Prezados Senhores

Temos o prazer de apresentar a V.Sas. nossa proposta comercial para a execução do objeto
apresentado no processo acima citado.
Ressaltamos nossa experiência na produçäo, acompanhamento e execuçäo de tal trabalho em
outros municípios que já utilizam nossos serviços há alguns anos.
Ceftos de vossa costumeira atençäo, renovamos nossos protestos de respeito e consideraçäo
Declaramos que aceitamos e nos submetemos a todas as condições previstas no Edital

Cordialmente,
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SMARAPD INFORMATICA LTDA
IVAN APARECIDO ¡ÚI.IO
CONSULTOR COMERCIAL
RG No 41.1 06.896-9/55P-SP
cPF N0 344.849.288-41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 0066/2018
PROCESSO No 0114t20't8
DATA DA REALIZAÇÃO: 09 de janeiro de 2019.
HORÁRIO: a partir das 14h00

OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇAO DOS
CARNÊS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTES Ao EXERcíCIo 2019, coNFoME
TERMO DE REFERÊruCIN DO EDITAL, CONfOTME ANEXO II - TERMO DE REFERËNCIA C
demais Anexos que integram o respectivo Edital.

PROPOSTA COMERCIAL
DESCRTçAO

VALOR
UNITÁRIO

ITEM I - Aproximadamente 10.200 (dez mil e duzentos) CARNES
DE IPTU, contendo 15 folhas /'17 impressöes, sendo: 01 capa com
arte gráfica (frente e verso), 0'1 demonstrativo, 01 parcela única com
desconto, 01 parcela única sem desconto, 10 parcelas mensais e 01
contracapa com arte gráfica (frente e verso). As capas e contracapas seråo impressas em papel off-set g0g, com policromia 4x4
cores e as demais låminas em papel branco 759. Acabamento em
"hot melt" possibilitando melhor fixaçäo das lâminas. Medidas da
capa, contracapa e folhas internas: 99 x 210 mm. ITEM 2 Aproximadamente 1.800 (um mil e oitocentos).
ITEM 2 - Aproximadamente 1.800 (um mil e oitocentos) CARNÊS DE
TGF, contendo 13 folhas / 15 faces, sendo: 01 capa com arte gráfica
(frente e verso), 01 demonstrativo, 01 parcela única, 10 parcelas
mensais e 0'1 contracapa com arte gráfica (frente e verso). As capas
e contra-capas seräo impressas em papel off-set 909, com
policromia 4x4 cores e as demais lâminas em papel branco 759.
Acabamento em "hot melt" possibilitando melhor fixaçäo das
lâminas. Medidas da capa, contracapa e folhas internas: 99 x 210

R$ 1,85
(um real e
oitenta e
ctnco

VALOR
TOTAL
DO ITEM
R$ 18.870,00

(dezoito mil
oitocentos e
setenta reais)

centavos)

R$ 2,60
(dois reais
e sessenta
centavos)

R$ 4.680,00

(quatro mil
seiscentos e
oitenta reais)

mm,

- Aproximadamente 600 (seiscentos) JOGOS DE CAPAS
PARA CARNES MEl, sendo: 0'1 capa com arte gráfica (frente e
verso) e 01 contracapa com arte gráfica (frente e verso), impressas
em papel offset 909, com policromia 4x4 cores. Medidas da capa e
contracapa: 99 x210 mm.
ITEM 4 Aproximadamente 300 (trezentos) JOGOS DE CAPAS
PARA CARNES BANCO DO POVO PAULISTA, sendo: 01 capa
com arte gráfica (frente e verso) e 0'1 contracapa com arte gráfica
(frente e verso), impressas em papel off-set 909, com policromia 4x4
ITEM 3

-

-

-

R$ 1,30

R$ 780,00

(um real e

(setecentos e
oitenta reais)

trinta
centavos)
R$ 2,40
(dois reais
e quarenta
centavos)

R$ 720,00

(setecentos e vinte
reais)

cores. Medidas da capa e contracapa: 99 x 210 mm,
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Valor global da proposta = R$ 25.050,00 (vinte e c¡nco mil e cinquenta rea¡s)
A licitante declara que:
a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a

exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos
com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;

c) Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua
proposta;

d) Que o ptazo de validade da proposta é de 60 dias;
e) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

f) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados,
inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.
DENTTFICAçAO DA PROPONENTE:
Razäo Social da Proponente: SMARAPD lnformática Ltda
CNPJ: 50.735.50510001-72 lnscrição Estadual: lsenta
Endereço: Rua Aurora no 446, Vila Tibério - Cep.: 14050-100
Fax: ('16) 21379851
Cidade/Estado: Ribeiräo Preto/SP Tel: ('16)
E-mail: lasercomercial@smarapd.com.br
Dados Bancários: Banco no 341 (ltaú), Agência no 0865, Conta Corrente no 30800-1
I

21379898

lnformar os seguintes dados do responsável pela assinatura do eventual contrato/ata
Nome completo: lvan Aparecido Júlio
RG No 41 .106.896-9/SSP-SP
cPF No 344.849.288-41
Email Pessoal: ivan.julio@smarapd.com. br
Email lnstitucional: lasercomercial@smarapd.com.br

Colocamo-nos à inteira disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários
Cordialmente,
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lV^-ICA LTDA
SMARAPD I
IVAN APARECIDO ¡ÚUO
CONSULTOR COMERCIAL
RG No 41.1 06.896-9/SSP-SP
cPF No 344.849.288-41
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