
Seleçã o Pú blicã 136/2017 (Netmetric) 
Pãrecer sobre propostã de preço Tecnút 

Com base no material recebido e na seleção pública da modalidade “técnica e preço”, a empresa Tecnut Assessoria, 

Consultoria e Treinamento Ltda ofereceu uma proposta ao Edital 136/2017, cujos critérios serão avaliados a seguir, 

conforme item 4.4.2 do edital (Proposta de preços – Envelope 2). 

 Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 dias, a contar da data de sua apresentação: Atende. 

 O prazo de execução dos serviços que constam no Termo de Referência está dentro do prazo do projeto: 
Atende. 

 Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais 
encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste processo de compra, nada mais sendo lícito 
pleitear a este título. Atende. 

 Razão social, CNPJ, endereço completo, número de telefone e fax, endereço eletrônico, bem como número de 
sua conta corrente, nome do banco e respectiva agência onde deseja receber seus créditos. Atende. 

 Preço unitário e total, de forma clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. Atende, com a proposta de valor que está dentro do valor 
total do projeto e também dentro ou abaixo do valor de mercado. 

 A empresa deverá indicar em sua proposta a marca/modelo do material ou serviço ofertado “se for o caso”, 
apenas uma marca por item, detalhando o material ou serviço de forma completa. Não será aceita a descrição 
“conforme edital”, por exemplo.  Atende. Serviço. 

 A empresa deverá apresentar a sua proposta de preço em 01 (uma) via, de acordo com as exigências deste 
Edital, grafada em R$ (reais) e apresentada em língua portuguesa ou impressa por qualquer meio eletrônico em 
papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo as especificações do objeto a que 
se refere esta Seleção Pública, devendo ainda ser datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, por 
seu representante legal, com poderes para o exercício da representação. Atende. 

 A proposta de preços deverá conter a Razão Social, CNPJ, endereço completo da empresa, número de telefone, 
bem como seu endereço eletrônico (e-mail), para fins de eventuais contatos, assim como dados do 
representante legal ou procurador da empresa que irá celebrar eventual Contrato. Atende. 

 A empresa deverá apresentar a descrição dos serviços ofertados, observadas as especificações constantes do 
Termo de Referência - Anexo I deste Edital, de forma a permitir a constatação de atendimento às exigências da 
presente Seleção Pública. Atende. 

 A proposta deverá conter oferta firme e precisa sem alternativas ou quaisquer condições ou vantagens que 
induzam o julgamento. Atende. 

 

Considerando-se os itens acima, a proposta de preço está válida e atende aos critérios do edital. 

 

Porto Alegre, 09 de novembro de 2017 

 

 

Valter Roesler 

roesler@inf.ufrgs.br  

F. (51) 3308-6167 

mailto:roesler@inf.ufrgs.br

