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ANEXO V 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 

 

MODELO DE PROPOSTA PREÇOS  

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captura, roteamento, 

transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio 

de cartões de crédito e débito, à vista e parcelado, de recebíveis das anuidades, multas e demais taxas 

devidas pelos profissionais e empresas vinculadas ao Conselho Regional de Biologia - 1ª Região (SP, 

MT e MS), com o fornecimento de solução tecnológica para a realização das transações financeiras 

para o CRBio-01, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, estimativas e 

especificações técnicas constantes neste instrumento e seus anexos; 

 

Ao  

Conselho Regional de Biologia - 1ª Região (SP, MT, MS).   

 

ITEM Descrição 

Quantidade 

estimada anual 

(R$) 

Percentual taxa 

de 

administração 

(%) 

Valor 

estimado 

anual (R$) 

1 

- Taxa de administração (%) para venda a 

débito; 

- Valor cobrado em reais como taxa de 

administração para utilização de cartão de 

débito. Considerando-se a receita anual 

estimada por meio de cartão de débito. 

R$ 520.000,00 
  

2 

- Taxa de administração (%) para venda a 

crédito; 

- Valor cobrado em reais como taxa de 

administração para utilização de cartão de 

crédito. Considerando-se a receita anual 

estimada por meio de cartão de crédito. 

R$ 1.222.000,00 
  

3 

Taxa de administração (%) para a venda a 

crédito parcelado em até 6 vezes, sem 

inclusão de encargos; 

Valor cobrado em reais como taxa de 

administração para utilização de cartão de 

R$ 390.000,00 
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crédito. Considerando-se a receita anual 

estimada por meio de cartão de crédito 

parcelado em até 6 vezes. 

4 

Taxa de administração (%) para a venda a 

crédito parcelado em até 12 vezes, sem 

inclusão de encargos; 

Valor cobrado em reais como taxa de 

administração para utilização de cartão de 

crédito. Considerando-se a receita anual 

estimada por meio de cartão de crédito 

parcelado em até 12 vezes. 

R$ 468.000,00 
  

ITEM Descrição Quantidade 

 Valor 

unitário/mensal 

(R$) 

 Valor 

estimado 

anual (R$) 

5 Locação de terminais físicos 4 
  

6 Taxa única de inscrição - ITEM 5 1 
  

7 
Mensalidade serviço de pagamento por 

internet (e-commerce) 
12 

  

8 Taxa única de serviço - ITEM 7 1 
  

TOTAL GLOBAL R$ 

 

Ref.: Proposta Comercial   

 

Validade da proposta: .................................  

 

Dados da Empresa:  

Razão Social: ............................  

CNPJ: .................................. 

Endereço: ............................... 

Telefone: .............................  

  

Dados do responsável para assinatura do contrato:  

Nome: .........................................  

Cargo: .........................................  

Identidade: ..................................  

CPF: ............................................  
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Declaramos atender todos os itens do Termo de Referência.  

Atenciosamente,  

      

............................................................................ 

(representante legal)  

(nome/cargo)     

 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

Nome completo 

RG 

CPF 
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