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AO 
SESC - DEPARTAMENTO REGIONAL NO PARÁ 
PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 20/0007-PG 
OBJETO: Confecção de Cordões para Crachá com Argola e Presilha. 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTD. MARCA/MODELO 
VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

01 

CONFECÇÃO DE CORDÃO DE CRACHÁ NA COR 

AZUL, COM LOGOMARCA "SESC" NA COR 

BRANCA. COM ARGOLA E PRESILHA TIPO 

"JACARÉ". 

UND 1.000 

SOLTECH/ 

CORDÃO DE 

CRACHÁ  

R$ 2,32  R$ 2.320,00 

VALOR GLOBAL  R$ 2.320,00 

(Dois mil, trezentos e vinte reais) 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a partir da entrega definitiva da proposta, nos termos do edital. 

PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme edital 

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: CONFORME EDITAL  

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL  

LOCA DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. 

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos inerentes 

ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros, nos termos do edital.  

Declaramos que Nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas com mão de obra, materiais de consumo, 

equipamentos, treinamentos, seguro, taxas, inclusive de administração, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, 

e demais despesas inerentes ao objeto licitado. 

 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e 

outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no 

estabelecimento do contratante, sem ônus. 

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como 

aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 

Compreendemos, na íntegra, o Edital supramencionado e afirmamos que temos plenas condições de executar o objeto licitado, 

manifestando total concordância em realizá-lo conforme disposto no Edital, respeitando especificações, requisitos, prazos e 

condições do fornecimento,  

Declaramos estar inclusos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, 

diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão. 

Declaramos que os preços apresentados na proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem 

como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos 

 

Declaramos que o produto a ser entregue estará em perfeitas condições, inclusive sem defeitos.  

 

Declaramos que responderemos, mesmo após o recebimento definitivo, pela detecção ou descobrimento de defeitos ocultos, 

que tornem inviável a utilização do material a sua substituição.  

 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente 

objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que 
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possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os 

descontos eventualmente concedidos.  

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de 

convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados: 

Dados da Proponente:  

 

 SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELETRÍCOS EIRELI  

 CNPJ Nº 10.745.021/0001-90  

 IE Nº. 083.999.156 

 Endereço: Rua Apolinário Peleteiro, 141 – Campo do América.  

 Cidade: Jequié – BA - CEP 45.203-580  

 Telefone / fax: 73-3527-7908  

 E-mail: comercial@soltechinfo.com / licitacao@soltechinfo.com 

 Site: www.soltechinfo.com  

 Banco Bradesco Agência: nº. 3526 Conta Corrente: nº. 27305-8  

 Representante legal para a assinatura do contrato:  

 Tárcio Gomes Conceição CPF n° 025.459.075-61 - RG n° 10.106.794-14 SSP BA.  

 

Jequié –Ba, 03 de março de 2020. 
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