canal
SERVICE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022
PROPOSTA DE PREÇO

A empresa Canal Service Ltda, inscrita no CNPJ n° 63.537.096/0001-41 ,com sede na Rua
Urbano Santos, 155, Andar Mezanino, Sala Beauty Center 1, Bairro Centro, ImperatrizMA, Cep 65900-410, portadora da conta corrente n° 23899-6 no Banco Bradesco-237,
Agência Bancária n° 2218-7, nos termos da presente Concorrência e de acordo com as
especificações nela contidas, apresenta a seguinte proposta para a Contratação de
empresa especializada para a Prestação de serviços de planejamento técnico,
implantação, operação, produção, pós-produção, veiculação, transmissão, reprodução e
retransmissão de conteúdos audiovisuais, incluindo a disponibilização de todos os
equipamentos que serão utilizados para a execução dos serviços, de interesse da Câmara
Municipal de Imperatriz - MA.
Valor mensal de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), perfazendo o total para 12
(doze) meses a quantia de R$ 1.260.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil reais).
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da proposta.
Declara, ainda, que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e
condições deste Edital de Licitação e seus anexos, bem como às disposições da Lei
Federal n°. 8.666/93 e suas alterações.
Declara, outrossim, que os serviços cotados estão de acordo com as especificações
técnicas constantes do Anexo I, bem como que os valores propostos incluem todos os
custos relacionados à elaboração dos projetos, tais como, tributos, salários, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários, deslocamentos, diárias, transporte de materiais,
alimentação, impressões de projetos, custos administrativos e operacionais e outras
despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto da presente licitação
(Anexo I).
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