
DATA

ANEXO 8 - Planilha de Preços Unitário

PROCESSO 5000012019

Razão Social

Endereço

Cidade/UF

Telefone

CNPJ

Cliente:

Endereço:

Cidade/UF

Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade  
Valor Unitário 

(R$)
Valor Total (R$)

Observações: 
1) A Coluna do "Valor Unitário (R$)" deve ser preenchida com apenas duas casas decimais.
2) A Coluna "Valor Total (R$)" deve representar o resultado da multiplicação da "Quantidade" pelo "Valor Unitário (R$)", devendo ser considerado 
apenas duas casas decimais.

DADOS DO CLIENTE

DECLARAÇÃO

À
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS

Prezados Senhores,

Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que:

1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;

2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 120 (cento e vinte) dias corridos, 
contados a partir da data de apresentação da proposta,  ou da sua reapresentação na hipótese de negociação, podendo, exclusivamente por 
vontade própria, revalidá-la.

3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no 
edital, sobretudo quanto aos documentos de admissibilidade, estando em conformidade com estes;

4.  Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, o art. 36, incisos I e II da Lei n.º 12.529/11, bem como o art. 5º da Lei 
n.º 12.846/13 declaramos que:

(a) a proposta foi elaborada de maneira independente pelo LICITANTE, sem acordo, ajuste, combinação ou manipulação com qualquer outro 
participante, ou qualquer outro expediente que vise frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório;

(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro participante desta LICITAÇÃO , por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa, com o fim de frustrar, fraudar, impedir ou perturbar, mediante acordo, combinação, manipulação, ajuste ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório;

(c) não tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
LICITAÇÃO  quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante da 
LICITAÇÃO  antes da conclusão do certame da referida licitação, com o intuito de frustrar, fraudar, impedir ou perturbar, mediante acordo, 
combinação, manipulação, ajuste ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório.

(e) o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, pela declarante ou por interposta pessoa, informado, discutido 
ou recebido por qualquer integrante de órgão licitante da ES Gás, antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) estamos plenamente cientes do teor e da extensão desta declaração. 

DADOS DO FORNECEDOR
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DATA

ANEXO 8 - Planilha de Preços Unitário

PROCESSO 5000012019

1

1.1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO cj 1  R$                        -   

1.2 PRODUTOS - ETAPA 01 cj 1  R$                        -   

1.3 PRODUTOS - ETAPA 02 cj 1  R$                        -   

2

2.1 APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO cj 1  R$                        -   

2.2 PRODUTOS - ETAPA 01 cj 1  R$                        -   

3

3.1 Serviços de designer hs 32  R$                        -   

3.2 Serviços de redator hs 32  R$                        -   

3.3 Serviços de arte-finalista hs 32  R$                        -   

3.4
Serviços de atendimento / solicitação de banco de 
imagens – foto e vídeo.

hs 32  R$                        -   

ES GÁS

LOTE 1 - Trata-se da criação da marca, slogan e do conjunto de peças básicas para a construção inicial da identidade visual 

e corporativa da recém-criada ES GÁS.

LICITANTE

LOTE 2 - Amplia as entregas no campo de comunicação e organiza a identidade visual do segundo conjunto de itens do dia 

a dia da ES GÁS. Este lote concede a empresa opções completas para o diálogo com os públicos estratégicos.

ASSINATURAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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