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Anexo III 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

Termo de Referência  

Nº 05-3700 de 24/08/2015 

  



 
 
Número:           Local e data: 
 
À 
Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS 
SCS, Quadra 09 – Bl. B - Ed. Parque Cidade Corporate, Torre B, 3º andar 
Asa Sul – Brasília-DF 
CEP  70.308-200 
A/C.:  Gerência de Compras e Contratos (GCC) - 2600 
Ref.: Pregão nº 
 
Prezados Senhores, 
 
1. Após cuidadoso exame e estudo do Edital de Licitação em referência, seus Anexos e 
Adendos, com os quais estamos de pleno acordo, vimos apresentar nossa Proposta, conforme o 
menor preço ofertado durante a sessão do Pregão, para o objeto desta licitação. 
 
2. O(s) Adendo(s) no(s) Manual de Orientação do eSocial – versão 2.1 foi(ram) recebido(s), 
incorporado(s) ao Edital e levado(s) em consideração quando da preparação da nossa Proposta. 
 
3. Nossa Proposta para execução do objeto da licitação é de R$ ______________ 
(__________), sendo válida por um período de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data 
da sessão pública. 
 
4.  O valor supra inclui todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos 
e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Edital, seus Anexos e Adendos. 
 
5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados, 
em caso de adjudicação, pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, isentando a TELEBRAS de 
quaisquer ônus adicionais. 
 
6. Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto do Pregão em causa, a celebrar a 
assinatura do Contrato. 
 
Atenciosamente, 
 
 

_________________________________________________ 
Licitante 

 
_________________________________________________ 

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) do licitante 
 

OBS.: A Proposta de Preços deverá estar devidamente datada e assinada pelo Licitante ou seu representante legal, 
indicando nome ou razão social do licitante, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este 
último se houver, para contato. 


