PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2017 PROCESSO Nº 65/2017
Razão Social
CNPJ
Inscrição Municipal
Endereço
Cidade
CEP

Registro
ANATEL
Fax

Telefone

OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços modalidades: Solução de segurança suportado por uma plataforma
integrada com um equipamento (UTM Unified Threat Management) com software que permite
limpar sob demanda a informação sensível que se encontra associada aos metadados dos
arquivos nas estações de trabalho incluindo locação de estações de trabalho com seguro e link
de saí dedicada a rede mundial de computadores e locação de impressoras incluindo o
fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), serviços de manutenção preventiva e
corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito
funcionamento dos equipamentos, exceto papel, de conformidade com as especificações
constantes do Anexo I.
LOTE 1
Serviços Telefonia Fixa

Quantid
ade

Internet Dedicada 30Mbps – UNIVESP

1

Preço
Unitário

Preço Total
Mensal

Subtotal 12 meses
LOTE 2
Locação Equipamentos Informática

Quantidade

NOTEBOOK – conforme descrito no TR

53

UTM – conforme descrito no TR

1

Preço
Unitário

Subtotal 12 meses
Valor Global do 2 Lote

Preço
Total
Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

- E-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br

LOTE 3
Locação Equipamentos de

Quantidade

Informática
Impressoras multifuncional a

Preço

Preço Total

Unitário

Mensal

5

laser- franquia mensal: 10.000
pags.
Subtotal 12 meses

VALOR

DA

PROPOSTA

/

MENOR

PREÇO

POR

LOTE:

R$

_______________________ (__________ reais), incluindo todos os encargos
operacionais e tributos devidos, conforme valor unitário da tarifa, valor mensal e
valor anual discriminados.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses
Declaro, sob as penas da Lei, de que o preço ofertado contempla todos os
custos básicos diretos, todas as despesas indiretas, a bonificação e os
benefícios da empresa, todos os materiais, equipamentos e ferramentas
necessários à execução, assim como os encargos sociais e trabalhistas, e
constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e
perfeita execução do objeto deste Edital e seus anexos, de modo que nenhuma
outra remuneração seja devida em qualquer hipótese de responsabilidade
solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente
relacionada com a prestação dos serviços;

Nome do Signatário:____________________________________________

RG:________________________________CPF:________________________

(Cidade), (Dia) de (Mês) de 2018.

_______________________________________________________
(Assinatura + Carimbo da empresa proponente contendo CNPJ)

