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ANEXO II - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 - CRCAM 
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

(em papel personalizado da empresa) 
Ao 
Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas - CRCAM 
Ref. Pregão Eletrônico n.º ________/ 2020. 

 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e 
fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão eletrônico-magnético com chip de segurança, em PVC, com recargas de 
créditos mensais, para os funcionários do CRCAM, visando à aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e/ou refeições prontas em 
estabelecimentos credenciados, com atendimento mínimo à média estimada deste Termo de Referência, na forma definida pela 
legislação do Ministério do Trabalho que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). 

Grupo Item Objeto CATSER Tipo Órgão 
Local de 
Entrega 

Qtde estimada 
de 

beneficiários 

Valor DIÁRIO 
p/ beneficiário 

Valor 
MENSAL p/ 
beneficiário 

Valor 
Estimado 
Mensal       

Valor 
Estimado 

Anual 

Taxa de 
Administração 

(%) 

 
1 

1 

Serviço de administração, 
gerenciamento e 
fornecimento de auxílio vale 
alimentação, por meio de 
cartão eletrônico-magnético 
com chip de segurança, 
conforme especificado no 
Termo de Referência. 

14109 SV CRCAM Manaus/AM 21  R$ 15,55 R$ 342,10 7.184,10 

 
 
 

86.209,20 
 0,00% 

 

2 

Serviço de administração, 
gerenciamento e 
fornecimento de auxílio vale-
refeição, por meio de cartão 
eletrônico-magnético com 
chip de segurança, conforme 
especificado no Termo de 
Referência. 

3700 Sv CRCAM Manaus/AM 21  R$ 33,00 R$ 726,00 15.246,00 182.952,00  0,00% 

          
TOTAL   

 Obs.: (*1) A taxa de administração deverá ser apresentada com duas casas decimais. 
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Valor Total por extenso Grupo 1:  

Taxa de Administração Grupo 1 = _____% (______________________ por cento), incidente sobre o valor total mensal dos 

créditos disponibilizados nos Cartões Alimentação e Cartões Refeição. 

 

 Declaramos que em nosso preço ofertado para a Taxa de Administração estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, 

para a perfeita execução do objeto, tais como: mão de obra, materiais, equipamentos, sistemas informatizados, confecção, impressão e 

fornecimentos dos cartões eletrônicos, despesas com a manutenção e/ou inclusão/exclusão de estabelecimentos na rede credenciada, 

encargos sociais, fiscais e previdenciários, impostos, taxas, combustíveis, administração, seguro e quaisquer outros insumos 

necessários a assegurar adequada execução dos serviços objeto desta contratação, conforme especificações constantes deste Edital e 

seus anexos. 

 Declaramos que esta proposta tem validade por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura. 

 Declaramos, ainda, nos sujeitar, inteira e plenamente, às condições do edital e seus anexos. 

     Dados da Empresa 

Razão social da empresa:  

CNPJ:  

Inscrição Estadual:  

Inscrição Municipal:  

Endereço Completo:  

Telefone(s):  E-mail:  

Banco  Agência:  Conta Corrente:  
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   Dados da autoridade competente (representante legal) 

Nome Completo:  

Profissão:  

Cargo:  

CPF:  

Documento de identidade nº:  Órgão 
Expedidor: 

 

Residente e domiciliado em:  

  

 

 

__________________________________ 

Local e data 

 

_________________________________ 

(assinatura do responsável ou representante Legal, devidamente identificada) 
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