
PROPOSTA DE PREÇOS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0079/2022 

PROCESSO n°0216/2022 

AO 
PREGOEIRO OFICIAL - Daniel Spolaor 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES,conforme ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA e demais 
Anexos que integram o respectivo Edital. 
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Item  UN  QUANT Nosso Código / Especificações minimas Preço 
Unitário 

Prego Preço 
Total Marca/Modelo 

1  UN  34 5170008 	- 	CELULAR 	SMARTPHONE 
ANDROIDE 11, 128 GB,  CAMERA  50Mp 
+8Mp+2Mp, MEMORIARAM4GBTELA 6.4 
POLEGADAS. 
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• No envelope n° 1 - "Proposta", apresentar prospecto/catálogo do produto cotado  corn  
identificação da fonte/origem. 

Valor total da proposta = R$  9L./, 4q67 66  

• Informar dados da conta bancária em nome da empresa 

Código do Banco / Agencia / Conta / Informar se é conta corrente ou poupança 

• 	Informar os seguintes dados do responsável pela assinatura de eventual contrato: 

Nome completo: 	nAcj c&C °Via 4Lt'L Pock tr")  
R.G.: q 	í31-c 	)4.  
C.P.F.: 
Data de Nascimento: 	/ 19 y3  
E-mail  Pessoal: ,r1LIA44.0_ 	 cc~ 
E-mail  Institucional: 
Telefone: 	61 'S CLZ  SS  
Endereço: 	 c,{u  kr,040.2, 622 

A licitante declara que: 

a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
b)Que o  prep  apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a 
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exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais e gastos com 
transporte), bem corno os descontos porventura concedidos; 
c)Que se compromete a efetuar a entrega do equipamento no preço e prazos constantes de sua 
proposta; 
d)Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias. 
e) 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. 

de2022. 

Cv\AdlilA' 4.) I q o() J2)3z,v 	c2c.2,A 

Identificação da proponente 
Assinatura do representante legal 
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