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ANEXO VIII 

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
À 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 
Pregão Eletrônico nº. 38/2014 
Processo nº. 14/331-M 
 
OBJETO – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento físico, 
armazenagem, transporte e movimentação de documentos para a FAPESP, conforme especificações 
constantes no Memorial Descritivo que integra este Edital como Anexo I, nas quantidades e especificações 
definidas, com as seguintes características: 

(I) SERVIÇOS MENSAIS Unidade 

Quantidade 
Mensal 
Estimada 

(A) 

Preço 
unitário / R$* 

(B) 

Total mês / 
R$* 

(A) x (B) 

Total contrato 
/ R$* (12 
meses) 

Armazenagem de Caixa Padrão Fapesp 36x25x14cm Caixa Fapesp 75.871   

Armazenagem de Caixa Padrão 20 quilos 44x36x26cm Caixa 20 quilos 25   

Armazenagem de Caixa Padrão 60 quilos 60x80x26cm Caixa 60 quilos 28   

Armazenagem de Microfilme 16 mm Microfilme 6.136   

Manuseio de Arquivamento ou Desarquivamento de caixa Caixa 500   
Manuseio de Arquivamento ou Desarquivamento de 
microfilme Microfilme 10   
Manuseio de Arquivamento ou Desarquivamento de 
Processo Processo 3.500   
Manuseio URGENTE de Arquivamento ou 
Desarquivamento de caixa Caixa 50   
Manuseio URGENTE de Arquivamento ou 
Desarquivamento de microfilme Microfilme 10   
Manuseio URGENTE de Arquivamento ou 
Desarquivamento de Processo Processo 30   

Indexação e Etiquetagem Mensal de processo no sistema Processo 2.000   
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Indexação e Etiquetagem Mensal de microfilmes no 
sistema Microfilme 50   
Transporte Normal - por viagem até 20 caixas ou 120 
processos ou 50 microfilmes Viagem 30   
Transporte URGENTE - por viagem até 20 caixas ou 120 
processos ou 50 microfilmes Viagem 10   

Digitalização de Processos Página 100   

(I) TOTAL/GLOBAL DO CONTRATO 12 MESES R$ 
 

 
TOTAL GERAL R$ 

(I) TOTAL DOS SERVIÇOS MENSAIS + (II) TOTAL DO SERVIÇO INICIAL 
IMPLANTAÇÃO 

R$ 

 
Nota: 
a) O Serviço Inicial – Implantação poderá ter valor igual R$ 0,00 (zero), o que não se aplica a nenhum dos serviços 
mensais estimados. 
 
 
OBS.: Poderão ser utilizadas apenas duas casas decimais após a vírgula para fixação dos preços/valores 
expressos em R$ (reais), o que não se aplica às taxas percentuais que poderão ter quantas casas decimais forem 

(II) SERVIÇO INICIAL - IMPLANTAÇÃO Unidade 
Quantidade Total 

(A) 

Preço unitário / 
R$* 
(B) 

Total / R$* 
(AxB) 

Transporte de implantação Caixa 75.871   

Manuseio de Arquivamento Inicial de Caixas Caixa 75.871   

Manuseio de Arquivamento Inicial de Microfilmes Microfilme 6.136   
Indexação e Etiquetagem Inicial dos processos no 

sistema Processo 417.000   
Indexação e Etiquetagem Inicial dos microfilmes no 

sistema Microfilme 6.136   

(II) TOTAL/GLOBAL DA IMPLANTAÇÃO INICIAL R$ 
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necessárias. Desta forma, as empresas licitantes também devem observar estes critérios durante a etapa de 
lances, caso contrário será necessário o arredondamento a menor do preço quando do realinhamento da proposta 
para adequação das casas decimais dos valores expressos em R$ (reais). 
 
Propomos entregar/executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objeto deste Pregão Eletrônico 
FAPESP nº 38/2014, de acordo com os prazos, as quantidades e as especificações constantes do respectivo Edital 
e seus Anexos, estando incluídos no valor acima proposto todos os encargos operacionais e tributos devidos. 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
Local/data: _________,______de ____________de 2014. 
 
 
 
Observações: 
 
1. A proposta de preços deverá estar acompanhada desta Planilha de Proposta de Preços, preenchida em todos 
os seus tópicos e sem elementos que permitam a identificação da licitante ofertante, sob pena de 
desclassificação da proposta e exclusão do certame. 
 
2. Conforme subitem 2.1, do Item III – Das Propostas, do Edital, a licitante deverá lançar no formulário 
eletrônico de encaminhamento da proposta o valor total da prestação dos serviços.  
 
3. Havendo divergência entre os valores consignados no presente Anexo e os valores lançados no formulário 
eletrônico de encaminhamento da proposta, prevalecerão estes últimos. 
 


