
TERMO DE REFERÊNCIA 

RMB150 Convênio: 01.14.0240.04 

Prestação de serviços de execução de itens para o Programa de Comunicação Social 

 

ANEXO V – MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

À Fundação PATRIA 

Rua José Antônio Scaciota, nº 165 

Portal do Cedro - 18560-000 

Iperó - SP - Caixa Postal 41 

Tel/Fax: (015) 3266-4411 – (015) 3266-3701 

www.patria.org.br 

 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial para prestação de serviços técnicos e 

especializados para a execução de itens para o Programa de Comunicação Social (PCS) do Reator 

Multipropósito Brasileiro (RMB), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 

omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma: 

1. Propomos o valor total de R$ _______ (____________________), para a execução dos serviços 

em questão. 

1.1. Os valores por produto são os apresentados na tabela a seguir: 

 

Descrição da 

etapa 

 
Produtos 

Valor (R$) 

(%) 

Reunião de 

kick-off 
5 − Garantia execução contratual 

− Ata de reunião 

 

Website 30 

− Elaboração e aprovação 

− Implantação, verificação da conformidade, testes e 

comissionamento do website 

− Apresentação e aprovação das rotinas de atualização 

e manutenção do website 

 

Apresentações 

em 

PowerPoint 

30 
− Elaboração e aprovação das propostas 

− Elaboração, testes e qualificação das apresentações 

 

Material de 

Exposição 
35 

− Elaboração e aprovação da proposta de material 

expositivo para apresentação temática e da proposta 

de leiaute do Espaço de Apresentações 

− Produção e instalação do material de exposição 

 

Total (%) 100   

 

http://www.patria.org.br/
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1.2. No valor total proposto estão englobados todos os custos decorrentes da prestação dos serviços, 

tais como tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

taxas, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, além do  

pagamento dos emolumentos e taxas necessárias à execução dos serviços contratados, material 

necessário para a execução de suas atividades, tais como: material de escritório; sistema de 

comunicação entre equipes de campo; fornecimento de alimentação e água potável para suas 

equipes de campo; equipamento de proteção individual (EPI); computadores, softwares de 

trabalho; códigos e normas; meios de locomoção no Sítio e AID do RMB; acessórios e 

sobressalentes de amostragem, dentre outros aplicáveis. 

2. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 

3. Declaramos conhecer e aceitar as condições para esta contratação, constantes do Termo de 

Referência e de seus Anexos, bem como  ter pleno conhecimento de todas as condições e eventuais 

dificuldades relativas ao local onde os serviços serão executados. 

 

 

_________, ____________________________________________________________ 

ASSINATURA(s) DO(s) REPRESENTANTE(s) LEGAL(ais) DA EMPRESA 

NOME(s): _____________________________________________ 

CARGO(s): ___________________________ 

 

Obs.: Apresentar a proposta em uma via impressa em papel timbrado com as seguintes informações 

complementares:  

a) razão social da empresa;  

b) CNPJ/MF;  

c) endereço completo (inclusive CEP);  

d) telefone / fax  

e) e-mail  

f) número da conta corrente;  

g) banco/praça  

h) agência (código e nome)  

 


