ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA
Ao
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
PREGOEIRO(A)
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020/_____
Prezados Senhores,
Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preço:
PREÇO
UNITÁRIO (R$)

1

ENTREGA
Plano de Trabalho

1

Relatório de Avaliação
da Execução do Projeto (Serviços de
apoio ao Gerenciamento do Projeto)

22

Relatório de Acompanhamento
e Fiscalização Contratual (Serviços de
apoio à Fiscalização Contratual)

22

PREÇO GLOBAL
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

II.

2

QUANTIDADE

4

-

PREÇO
3
TOTAL (R$)

-

As entregas estão descritas no Anexo II – Especificações dos Serviços.
Quantidade de entregas a serem fornecidas ao longo da execução dos serviços contratados.
Preço Total = Preço Unitário * Quantidade.
O Preço Global indicado deve ser o mesmo considerado no envio da proposta do Edital, a ser
ajustado ao valor do último lance/valor negociado, no envio da proposta, devendo corresponder
ao somatório dos valores das entregas.
Os valores informados devem incluir todas os gastos necessários à plena execução dos
serviços, incluindo despesas com mão-de-obra administrativa, gerencial, técnica, especializada
e de supervisão; impostos, encargos sociais e trabalhistas; contribuições previdenciárias,
fiscais e comerciais; despesas, taxas e obrigações financeiras de qualquer natureza; viagens /
deslocamentos, diárias / alimentação / estadas, horas trabalhadas extraexpediente, plantões,
feriados locais, vale alimentação, vale transporte, telefone celular e quaisquer outras vantagens
pagas aos empregados; despesas, taxas administrativas, emolumentos, prêmios de seguros,
material de consumo e todas as demais obrigações e despesas diretas ou indiretas, outras
previstas em Lei, enfim, todos os componentes de custo dos serviços, inclusive o lucro; os
custos de todos os profissionais envolvidos na realização dos serviços.
O licitante DECLARA que:
II.1 esta proposta correspondente exatamente às exigências contidas no Edital e seus
Anexos, às quais adere formalmente;
II.2 para a sua participação nesta licitação não incorreu na prática de atos lesivos à
Administração Pública, elencados no art. 5º, IV, da Lei nº 12.846/13, estando ciente das
penalidades a que ficará sujeito no caso de cometimento de tais atos;
II.3 não possui sócio(s), dirigente(s), administrador(es), que seja(m) empregado(s) do Banco
do Nordeste ou possua(m) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com: i) empregados detentores
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de cargo comissionado que atuem em área do Banco do Nordeste com gerenciamento sobre o
contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação; ii) empregados detentores de cargo
comissionado que atuem na área demandante da licitação; iii) empregados detentores de cargo
comissionado que atuem na área que realiza a licitação; iv) autoridade do Banco do Nordeste
hierarquicamente superior às áreas mencionadas.

III.

Dados da Empresa
Razão social:
CNPJ/MF:
Endereço:
UF:
Endereço Eletrônico (e-mail):
Banco:

IV.

Telefone/Fax;
CEP:

Cidade:

Agência:

C/C:

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato
Nome:
Função:
CPF:
Telefone/Fax:
Endereço Eletrônico (e-mail)

_____________________________________
Local e data

_____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

Anexo V – Modelo de Proposta

2/2

