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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/0028-PG-REVISADO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua 

concessão da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações para prestação de Serviço 
Móvel Pessoal (SMP), através da tecnologia 3G e 4G pelo sistema digital pós-pago, para 
ligações locais, longa distância nacional, Internacional com habilitação de linhas de 
telefonia celular, pacote de dados, acesso á Internet, facilidade de roaming nacional e 
internacional automático com fornecimento de aparelhos smartphones, em regime de 
comodato pelo período de 12 (doze) meses, onde ligações intragrupo deverão ter tarifa 
zero. 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 (papel timbrado da licitante) 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E QUANTITATIVOS: 

Item Descrição do subitem Un. 
Qtd. 

Mensal 

Preço total 
mensal de 
minutos 

(c/ 
impostos) 

Preço total 
anual de 
minutos 

(c/ 
impostos) 

1 Assinatura Básica 
Assina-
turas 

60   

2 VC1 M/M - Mesma Operadora Minutos 2000   

3 VC1 M/M - Outras Operadoras Minutos 2000   

4 VC1 M/F Minutos 2000   

5 
AD Adicional de Chamadas Originadas e 
Recebidas dentro da Operadora 

Chama
das 

500   

6 
DSL Deslocamento por ligação recebida fora da 
área de mobilidade de Operadora, porém dentro 
de sua área de numeração primária 

Minutos 500   

7 
Pacote de Dados - Plano Ilimitado - Com franquia 
de dados mensal de 4 GB 

Assinat
uras 

60   

8 VC2 M/M - Mesma Operadora Minutos 50   

9 VC2 M/M - Outras Operadoras Minutos 50   

10 VC2 M/F Minutos 50   

11 
AD2 Adicional de Chamadas Originadas e 
Recebidas fora da área da Operadora fora de sua 
área de numeração primária 

Chama
das 

500   

12 

DSL2 Deslocamento por Ligação recebida fora da 
área da Operadora e recebida fora da área da 
Operadora e fora de sua área de numeração 
primária 

Minutos 500   

13 VC3 M/M - Mesma Operadora Minutos 50   

14 VC3 M/M - Outras Operadoras Minutos 50   

15 VC3 M/F Minutos 50   

16 SMS Evento 820   

17 Gestor on line 
Assina-

tura 
60   

18 Intra grupo local (de DDD 91 para 91) 
Assina-

tura 
60   

VALOR TOTAL GLOBAL  
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OBS: * Tarifa Zero tendo em Vista a Taxa de Ligação Intra-Grupos 

 

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital 
do Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 17/0028-PG e seus Anexos. 

 

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e 
foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, 
emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, 
uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e 
indiretamente no fornecimento dos materais desta licitação, inclusive lucro. 

 

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

5.  Dados Bancários para pagamentos: Código e nome do Banco ________  Código e Nome da 
Agência _______ Conta Corrente  nº _______. 

 

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante. 

 

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento dos produtos, 
mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado. 

 

8. Prazo de entrega: A entrega dos aparelhos ocorrerá em até 20 (vinte) dias corridos. 

 
9. Local de Entrega: Os produtos deverão ser entregues no horário de 08h às 12h e das 14h às 
16h, com entrega parcelada, acompanhados da nota fiscal contendo as especificações dos 
produtos, bem como os quantitativos, preços unitários e o valor total, na Av. Assis de 
Vasconcelos, nº 359 – 7º andar. 

 

 

Cidade, UF, ______ de _________ de 2017. 

___________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome legível e por extenso 

Observações: 

1. Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua 
Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas 
que deverão estar contidas na proposta, face as exigências previstas no edital, não 
devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma; 

2. A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que convier, 
desde que não contrariem dispositivo previsto no edital; 

3. Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo 
Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar 
imediatamente a Comissão Permanente de Licitação. 

 


