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ATENÇÃO: 
Este é um modelo do documento que 
deve ser apresentado em papel timbrado 
da empresa licitante. 
 

A N E X O  I I I  
P R O P O S T A  C O M E R C I A L  

Ao setor de Licitações da Prefeitura de Cabixi – RO  

Pregão Eletrônico n.º 040/2022/PMC  

Processo Administrativo n.º 624/2022/SEMESP 

Órgão Requisitante:Secretaria Municipal Especial e Câmara Municipal de Cabixi. 

Objeto:Contratação de Empresa qualificada para fornecimento da cessão de licença de uso de 
sistemas aplicativos integrados (softwares), atualização, atendimento técnico, infraestrutura 
tecnológica, implantação, treinamento e assessoria ao Executivo Municipal nas áreas de tecnologia 
de informática e gestão, com a finalidade de modernizar as metodologias e mecanismos de gestão 
administrativa em geral. 

Empresa: 
CNPJ:  
Inscrição Estadual:  
Endereço:  
Telefone:  
E-mail:  
Representante: 

Prezados Senhores, 

Após criterioso exame e estudo do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 040/2022/PMCem 
referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, 
de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital. 

Conforme descrições a seguir: 

Lote 001 – Lote Global 
SISTEMAS PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

Item Meses Descrição Unid. Qtd. Valor Unit. Valor Total 

1 12 Sistema de Administração e Recursos Humanos 
    

2 12 
Sistema de Controle e Elaboração de Orçamento 
Público     

3 12 Sistema de Contabilidade Publica 
    

4 12 Sistema de Tesouraria 
    

5 12 Sistema de Responsabilidade Fiscal 
    

6 12 
Sistema de Informações Automatizadas (SIGAP 
TCE RO)     

7 12 Sistema de Administração de Frotas 
    

8 12 Sistema de Licitação e Contratos 
    

9 12 Sistema de Patrimônio 
    

10 12 Sistema do Processo Digital 
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11 12 Painel de Indicadores de Gestão 
    

12 12 Portal de Transparência do Município 
    

13 12 Sistemas de Compras e Materiais 
    

14 12 
Sistema de Atendimento ao Cidadão por 
Dispositivos Moveis     

15 12 Sistema de Administração de receita 
    

16 12 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica/ISS Digital 
    

17 12 Sistema de Saúde Publica 
    

18 12 
Manutenção adaptativa e corretiva dos sistemas 
(40 h mensais)     

19 1 
Conversão Banco de Dados, Implantação e 
Treinamento dos Sistemas     

Subtotal: R$ 

SISTEMAS PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

Item Meses Descrição Unid. Qtd. Valor Unit. Valor Total 

1 12 Sistema de Administração e Recursos Humanos 
    

2 12 
Sistema de Controle e Elaboração de Orçamento 
Público     

3 12 Sistema de Contabilidade Publica 
    

4 12 Sistema de Tesouraria 
    

5 12 Sistema de Responsabilidade Fiscal 
    

6 12 
Sistema de Informações Automatizadas (SIGAP 
TCE RO)     

7 12 Sistema de Administração de Frotas 
    

8 12 Sistema de Patrimônio 
    

9 12 Sistema de Processo Digital 
    

10 12 Portal de Transparência do Legislativo 
    

11 12 Sistemas de Compras e Materiais 
    

12 12 
Manutenção adaptativa e corretiva dos sistemas 
(40 h mensais)     

13 1 
Conversão Banco de Dados, Implantação e 
Treinamento dos Sistemas     

Subtotal: R$ 

Valor total do Lote: R$ 

1- Conta para pagamento: Banco: _________, Ag: _______, C/C_____________ 

2 - Validade da proposta: __________________dias (não inferior a 60 (sessenta dias); 

3 - Declaramos, sob as penalidades da lei, que: 

I. O(s) produto(s) ofertado(s) é(são) novo(s), não recondicionado(s), não remanufaturado(s) 
ou reciclado(s). 

II. Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, e todas as demais 
despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em 
referência. 
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III. Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente 
Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a 
presente licitação.  

4 - Declaramos também que: 

a. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 
independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 
deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial deste certame, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

c. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

d. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da desta licitação não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

e. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da Prefeitura Municipal de Cabixi/RO antes da abertura oficial das propostas; 

5 - A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 
que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de 
declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata 
o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das 
sanções administrativas previstas na Lei n˚ 8.666/93.5 - Declaramos aceitação total e irrestrita às 
condições do presente Edital.   

Atenciosamente, 

Cidade de Origem, __ de ______________ de 2022. 
 

___________________________________ 
(Assinatura do representante legal e carimbo) 

 

 


