
 

 

CONSULTA DE PREÇOS DO MERCADO 
 

O CIM-AMFRI com o objetivo de executar as ações previstas no plano de trabalho do Programa 

06/2022 – Gestão Associada de Serviços Públicos na Área da Cultura na Região da AMFRI, vem pelo presente 

comunicar aos interessados que está recebendo propostas para “Cotação Prévia de Preços para Registro de 

Preços para Contratação de Plataforma Multifuncional destinada à auditagem na integração, fiscalização 

e gestão de dados para apuração da regularidade dos recolhimentos realizados pelos Municípios 

consorciados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, buscando identificar 

os recolhimentos em duplicidade e/ou indevidos, acompanhada de assessoria/consultoria tributária 

visando a repetição de indébito caso sejam apurados valores a restituir, mediante comprovação de retorno 

ao tesouro do município de parcela sucesso/resultado”, de pessoas físicas ou jurídicas, com o seguinte 

escopo: 

 

AÇÕES 

a) A gestão, acompanhamento, controle e fiscalização da 

execução dos serviços será realizada por meio da emissão de 

relatórios personalizáveis, enviados por e-mail para os 

responsáveis cadastrados. 

b) O acesso a plataforma se dará exclusivamente pela Internet, via 

sítio eletrônico especialmente criado para tal finalidade, 

mediante uso de senha pessoal e certificado digital, através de 

navegador web. 

c) A utilização da plataforma será sem quaisquer valores 

adicionais e através do direito de uso no período de vigência do 

contrato.   

 

O prazo da execução dos serviços será de 12 (doze) meses. 

 

As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: compras@cim-amfri.sc.gov.br , até o dia 

19/07/2022, de acordo com modelo apresentado no ANEXO I. 

 

Itajaí, 14 de julho de 2022. 

 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

Diretor Financeiro – CIM-AMFRI 

 

mailto:compras@cim-amfri.sc.gov.br


 

ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

PROPONENTE:   

CPF / CNPJ:   

ENDEREÇO E TELEFONE:   

ENDEREÇO DE E-MAIL   

 PROPOSTA DE PREÇOS 

ETAPA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 
INDICAD. FÍSICOS Faixa Valor da Proposta Global 

UNID. QUANT. HABITANTES  

1  

Contratação de Plataforma 

Multifuncional destinada à auditagem na 

integração, fiscalização e gestão de 

dados para apuração da regularidade dos 

recolhimentos realizados pelos 

Municípios consorciados ao Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor 

Público - PASEP, buscando identificar os 

recolhimentos em duplicidade e/ou 

indevidos, acompanhada de 

assessoria/consultoria tributária visando 

a repetição de indébito caso sejam 

apurados valores a restituir, mediante 

comprovação de retorno ao tesouro do 

município de parcela sucesso/resultado” 

mês 12 

 

 

 

 

 

 

10.001 até 20.001 

habitantes 

R$ 

1  Mês 12 20.001 até 50.001 R$ 

1  Mês 12 50.001 até 100.000 R$ 

1  Mês 12 100.001 até 300.000 R$ 

 VALOR TOTAL: R$ XXXXXXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 - A presente proposta incluí todos os custos relativos a impostos, taxas e encargos (à exceção dos encargos patronais no 

caso de pessoa física). 

- Para efeito de avaliação e classificação da proposta no preço acima proposto por pessoas físicas será considerado o 

acréscimo de 20% (vinte por cento) relativo a contribuição patronal do INSS. 

 A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias. 

Local e Data: 

 

 

XXXX, XX de julho de 2022 

 

 

 (Nome, CPF ou CNPJ) 

 

__________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

 


