
ANEXO II 
LICITAÇÃO N.º 01/2018 
MODALIDADE CONVITE 

 
Ao IPF/MS – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio/MS. 
 
A empresa ......................................................................, CNPJ ..................../............., com sede na 
Rua/Avenida........................................n.º ......., Telefone............., Fax................., e-mail................., 
propõe a esta entidade o fornecimento do objeto previsto na licitação citada. 
 

I. OBJETO 
 

Contratação de empresa prestadora de serviços para supervisão de campo, elaboração de 

questionários (em conjunto com o IPF/MS), aplicações e digitações de questionários, subsídio nas análises 
dos resultados auferidos e moderação de grupos focais, voltados a estudos setoriais, identificação de 
tendências de mercado e do comportamento do consumidor de Mato Grosso do Sul, de modo a atender o 
convênio entre IPF e SEBRAE, por 12 meses, podendo ser renovado até o limite de 24 (vinte e quatro) 
meses.  

II. PROPOSTA 
 

Itens Unidade Quantidade 

Valor (R$)/pesquisa 
sazonal ou por segmento 

investigado  ou por 
moderação 

Valor (R$) total 

Supervisão de Campo e 
aplicação dos questionários das 

pesquisas sazonais - item 3.1 
(contemplando encargos e/ou 
tributações, digitação, gastos 

com viagens, alimentação, 
estádia e demais gastos caso 

necessários) 

Valor/pesquisa 
sazonal 

5 (item 1.1) 
Valor/pesquisa sazonal 

(item 2.1) 
item 3.1 = (item 1.1)  X  

(item 2.1) 

Supervisão de Campo e 
aplicação dos questionários das 
pesquisas de segmentos - item 

3.2 (contemplando encargos 
e/ou tributações, digitação, 

gastos com viagens, 
alimentação, estádia e demais 

gastos caso necessários) 

Valor/pesquisa 
de segmento 

4 (item 1.2) 
Valor/pesquisa de segmento 

(item 2.2) 
item 3.2 = (item 1.2)  X  

(item 2.2) 

Moderação de grupo focal - item 
3.2 (contemplando encargos 
e/ou tributações, gastos com 

viagens, alimentação, estádia e 
demais gastos caso 

necessários) 

Valor/moderação 
10 (item 

1.3) 
Valor/moderação (item 2.3) 

item 3.3 = (item 1.3)  X  
(item 2.3) 

Total 
item 3.1 + item 3.2 + 

item 3.3 

 
Obs.: outras informações referentes a esta propostas podem ser anexadas. Também recomenda-
se que a proposta seja apresentada em papel timbrado da empresa. 
 
Prazo de validade desta proposta: ___ dias (Mínimo 60 dias). 
 

................................./MS, ...................... de ...................... de 2018. 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa e Nome legível 

Nome da Empresa: 
CNPJ: 

 


