PROPOSTA DE PREÇOS
AO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL
Processo: 00197-00001109/2021-38
Pregão Eletrônico nº 13/2021.
Prezados Senhores,
Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência,
apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e
seus anexos, com os quais concordamos plenamente.
Estão inclusos todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa
inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou
incorretamente cotados.
O custo total de nossa proposta para contratação de empresa especializada na prestação
de Serviços de Manutenção Técnica, compreendendo incidentes e serviços de manutenção
periódica de ramais telefônicos da Central Privativa de Comutação Telefônica da ADASA,
incluindo reparos e consertos de peças e componentes genuínos do fabricante, por um
período de 12 (doze) meses, para atender a Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, é de R$64.000,00 (Sessenta e quatro mil
reais).
Item

01

Descrição

Valor Mensal (A) B = Valor Total Anual
(A*12 meses)

Serviços de Manutenção Preventiva e
Corretiva, Programação, Instalação e
Reinstalação, Correções/Consertos em
R$ 5.333,33
Geral da Central Privativa de Comutação
Telefônica NEC SV8100, por um período de
12 (doze) meses.
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 64.000,00
(sessenta e quarto mil reais)

R$64.000,00
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a) Os serviços serão iniciados conforme edital.
b) Os serviços serão prestados 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 07 (sete) dias da
semana, em regime integral (24x7x365).
c) O suporte técnico deverá ser prestado na modalidade on-site, nas dependências
onde estiverem instaladas, pelo período mínimo de 12 (doze) meses.
d) O prazo de validade dessa proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a partir da
data da sua apresentação.
DECLARAMOS QUE


A presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa,
e que o conteúdo desta proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão nº 13/2021 (eletrônico), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;



Ser garantida a prestação dos serviços bem como os preços ofertados durante
toda a realização do futuro Contrato;



Conhecer e aceitar os termos constantes no edital do Pregão Eletrônico nº
13/2021 e seus Anexos e que, nos preços cotados estão incluídas as despesas
relativas a impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos e deduzidos os
abatimentos eventualmente concedidos.



Que

serão

extensos

à

Contratante

outros

descontos

eventuais

ou

promocionais ofertados ao mercado durante a vigência do contrato;


Que possuímos em nosso quadro, profissional de nível superior com
graduação em Engenharia Elétrica, devidamente reconhecido junto ao
Conselho

Regional

de

Engenharia,

Arquitetura

e

Agronomia

(CREA)

competente da região a qual está vinculada, conforme contrato social.


A empresa, tomou conhecimento, por intermédio de seu representante técnico,
de todas as condições de trabalho referentes aos serviços, nos termos do
Termo de Referência;



A proposta está em conformidade COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
E SEUS ANEXOS, e que ESTÁ CIENTE E IRÁ CUMPRIR COM TODAS AS
OBRIGAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES ALI ESTABELECIDAS.
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 DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:

Connec Telecomunicações e Informática Ltda-EPP
11.745.682/0001-88
SIA TRECHO II LOTES 1070/1080 SETOR DE INDÚSTRIA GUARÁ
BRASÍLIA

Telefone:
E-mail:
Dados Bancários:
Representante Legal:

(061) 3042-4080
paula.matos@connectelecom.com.br
BANCO BRB – AGÊNCIA 209 C/C 019805-7
Paula Tatiane De Matos

Brasília-DF 18 de agosto de 2021

Atenciosamente,

___________________________________________
Paula Tatiane de Matos
CPF: 721.922.831-72
Representante Legal
Connec Telecom
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DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO DISTRITAL Nº 39.860/2019
A
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL
Processo: 00197-00001109/2021-38
Pregão Eletrônico nº 13/2021.
Connec Telecomunicações e Informática Ltda-EPP, inscrita no CNPJ nº11.745.682/000188, sediada no endereço SIA TRECHO II LOTES 1070/1080 SETOR DE INDÚSTRIA GUARÁ por intermédio de seu representante legal a Sra. Paula Tatiane de Matos,
portador(a) da Carteira Identidade nº 2.213.697 –SSP-DF e o CPF nº.721.922.831-72,
DECLARA, para ﬁns legais, sob as penas da lei, de que:

LICITANTE: Connec Telecomunicações e Informática LtdaEPP
CNPJ: 11.745.682/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL: 07.536.784/001-60
REPRESENTANTE LEGAL: Paula Tatiane de Matos CPF
DO REPRESENTANTE LEGAL: 721.922.831-72
A pessoa física ou jurídica acima identiﬁcada, por intermédio de seu representante legal,
declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão
da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF 18 de agosto de 2021

Atenciosamente,

___________________________________________
Paula Tatiane de Matos
CPF: 721.922.831-72
Representante Legal
Connec Telecom
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