Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Turismo – SETUR
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2021
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA – PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
Nome/Razão Social
CNPJ/CPF
Endereço
Telefone
Nome Do Representante Legal
Identidade Do Representante Legal
CPF
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA – LOTE ÚNICO
Contratação de empresa especializada em serviços gráficos e de
acabamento gráfico, serigráficos, para confecção de impressos,
banners, faixas, placas em acrílico e pvc, camisas, brindes, bolsas
e bonés para atender as demandas desta secretaria durante um
período de 12 meses. Conforme planilha que consta no Termo de
Referência

Valor Total
(1,2,3,4,5)

do

VALOR
UNIT.

UND

QTD

VALOR
TOTAL

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Lote R$

Condições de Pagamento
Prazo de validade da Proposta
Local de Execução
Dados Bancarios:
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da
presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.

Assinatura do Representante Legal

Av. Gentil Bittencourt, número 43,
Batista Campos, Belém – PA. CEP: 66015-140
Telefone: 3110-5030
E-mail: licitacao.setur@setur.pa.gov.br

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Turismo – SETUR
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
Processo Nº Processo nº xxxx/xxxxxx
Pregão Eletrônico: nº 002/2021 – SETUR

______________(...nome da empresa...)________________, inscrita no CNPJ n° ____.____.____/____- __, por
intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra) ____________________, portador(a) da Carteira de Identidade no
_________(...número, órgão emissor e unidade da federação...)________ e do CPF nº ____________-___,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):
(___) não emprega menor de dezesseis anos.
(___) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Belém – PA, ______ de _______________ de 2021.

_________________________________

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO
QUADRO DE EMPREGADOS

Processo Nº Processo nº xxxx/xxxxxx
Pregão Eletrônico: nº 002/2021 – SETUR

______________(...nome da empresa...)________________, inscrita no CNPJ n° ____.____.____/____- __, por
intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra) ____________________, portador(a) da Carteira de Identidade no
_________(...número, órgão emissor e unidade da federação...)________ e do CPF nº ____________-___,
DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº __/2011, que possui em seu quadro de
empregados um percentual mínimo de 5% ( cinco por cento) de pessoas com deficiência.

Belém, _____ de __________________ de 2021
_____________________________________

Av. Gentil Bittencourt, número 43,
Batista Campos, Belém – PA. CEP: 66015-140
Telefone: 3110-5030
E-mail: licitacao.setur@setur.pa.gov.br

