
OBS: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

ANEXO V – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA E DECLARAÇÕES

PREGÃO TRADICIONAL Nº 03/2021

Processo Administrativo n° 23345.000472.2021-08

PROPOSTA DE PREÇO

Proposta que faz a empresa______________________________ (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ
sob o nº. _________________, com sede à ____________________________ (rua, número, complemento,
bairro,  município,  CEP),  telefone(s)  nº(s)  __________,  fax  nº.  __________,  e-
mail_________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,
______________________________ (nome do representante legal), infra-assinado, portador (a) da Carteira
de Identidade nº.  ____________________,  expedido pela __________,  apresenta sua proposta de preços
para a prestação de serviços contínuos de mão-de-obra terceirizada, objeto do Pregão Eletrônico Tradicional
nº 18/2020.

Declaramos que tomamos conhecimento do Edital, Termo de Referência, Minuta do Contrato e
demais Anexos e que, prestaremos os Serviços de mão de obra Terceirizada,  pelo preço global mensal, no
valor de R$........   ..., e o preço global anual, no valor de R$ ......................................, devidamente detalhado
no Termo de Referencia .

Declaramos   ainda  que  me comprometo  a  respeitar  os  valores  propostos  pelo  período  de
12(doze) meses, e adotaremos  na execução dos serviços, todos os procedimentos necessários; e, no que
couber para o cumprimento das exigências constantes na Instrução Normativa nº 05 de 25/05/2017.

Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes  da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

a) Validade da proposta: 120 dias. 
b) Concordo com todas as exigências do Edital, Termo de Referência, Minuta do  Contrato e

demais Anexos do presente Pregão.

NOME DA EMPRESA:............................................................................................................................
CNPJ: .....................................................................................................................................................
ENDEREÇO:...........................................................................................................................................
TELEFONE: ..............................................................EMAIL: .................................................................
REPRESENTANTE LEGAL: 
CPF:...........................................................................RG:.......................................................................
DADOS BANCÁRIOS:............................................................................................................................
 

___________________ , _________ de _______________ de 2021.
(Local e Data)

________________________________________________
(Assinatura do Representante Legal)



OBS: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO TRADICIONAL Nº 03/2021

Declaro que a empresa______________________________________________________,
inscrita  no  CNPJ  _______________________,  inscrição  estadual  __________________________,
estabelecida em ___________________________________________________, tem os seguintes contratos
firmados com a iniciativa privada e a Administração Públic

Nome do Órgão/Empresa  Vigência do Contrato Valor Total do Contrato

Valor Total dos Contratos: __________________________

Local e data: ______________________________

___________________________
Assinatura e Carimbo do emissor

Observação:
Além  dos  nomes  dos  órgãos/empresas,  o  licitante  deverá  informar  também  o  endereço  completo  dos
órgãos/empresas com os quais tem contratos vigentes.
FÓRMULA EXEMPLIFICATIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO A O DISPOSTO NO ART. 19, INCISO XXIV, ALÍNEA D,
ITENS 1 E 2, DA IN Nº 2/2008, ALTERADA PELA IN Nº 6/2013.

a. A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos
firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.
Fórmula de cálculo:



Valor do patrimônio liquido x 12 > 1
Valor total dos contratos

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

b. Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração  do Resultado do Exercício –
DRE - e a declaração apresentada seja superior a 10% (dez por cento) para mais ou para menos em relação à
receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

(Valor da Receita Bruta – Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
CAMPUS MACHADO

 MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CONTA VINCULADA
PREGÃO TRADICIONAL Nº 03/2021

Ao Senhor Gerente,
(Nome do Gerente)
Agência 0399-9 – Banco do Brasil
Machado – Minas Gerais
Assunto: Criação de Conta Corrente (bloqueada) vinculada

Senhor Gerente,

Solicitamos  providenciar  a  criação  de  conta  corrente  vinculada  para  depósito  de
provisões referentes a 13º (décimo terceiro) salário, férias e um terço constitucional de férias, multa sobre o
FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa, e encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro)
salário, de titularidade do Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) – Campus Machado, inscrito no
CNPJ sob o nº. CNPJ nº 10.648.539/0003-77, com fundamentação na Lei 8036/1990, na Consolidação das Leis
Trabalhistas e na Instrução Normativa 02/2008 SLTI MPOG, alterada pela Instrução Normativa 06/2013 SLTI
MPOG  e Instrução Normativa 05/2017 SLTI MPOG.

Atenciosamente,

______________________________
Diretor Geral 

IFSULDEMINAS – Campus Machado

______________________________
Representante Legal

Nome ou Razão Social da Empresa Contratada


	
	PREGÃO TRADICIONAL Nº 03/2021
	PREGÃO TRADICIONAL Nº 03/2021
	PREGÃO TRADICIONAL Nº 03/2021

