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PROPOSTA COMERCIAL 
 

Processo de Contratação nº RL 015/2022 
 
Ao 
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC 
CNPJ n° 00.172.849/000-42 
 
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVS. PROP. PUBLIC. LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 00.662.315/0001-02, 
com sede em RUA DIAS VIEIRA, 132 | VILA SONIA telefone no (11) 3721-0700, e-mail 
celso@phabrica.com.br, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) CELSO KISHIMOTO, 
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade no 14.684.207, SSP-SP, CPF no 046.520.648-45, 
declara que concorda com todas as condições do Termo de Referência, e apresenta sua proposta para 
prestação de  serviços referentes ao Relatório de Gestão da Diretoria e Prestação de Contas do CBC – 
Exercício 2021, conforme discriminado abaixo. 
 

ITEM 
UNIDADE OBJETO/ATIVIDADES 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 SV 
Elaboração de Projeto Gráfico e Diagramação – 
compreendendo as atividades relacionadas no 
Termo de Referência no item 3.1. 

R$ 

8.850,00 
R$ 8.850,00 

  VALOR TOTAL DO ITEM POR EXTENSO: OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS 
 

1) A empresa participante obriga-se a cumprir todos os termos do Termo de Referência e do 
contrato a ser firmado. 
 
2) A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do envio. 
 
3) Declaramos que no preço global apresentado estão incluídos: 
 

I. os valores dos materiais, mão-de-obra, equipamentos e afins fornecidos, acrescidos de todos os 
respectivos encargos sociais; 
 
II. todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, 
bem como demais encargos, se exigidos na forma da lei, tais como horas extras e adicionais 
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noturnos de profissionais, auxílio-alimentação, transporte, inclusive sob a forma auxílio-transporte, 
transporte local e etc.; 
 
III. despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza. 

 
4) Para efeito do imposto (ISS) incidente sobre a nota fiscal, deverão ser consideradas as seguintes 
condições: 
 
I. De acordo com a legislação vigente no município da sede do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, a 
empresa CONTRATADA deverá se cadastrar no CENE, pois, caso o cadastro não seja realizado poderá 
haver a incidência de ISSQN sobre o pagamento a ser realizado à CONTRATADA. Os casos de não 
incidência desse imposto serão apreciados nos termos do artigo 2º da Lei Complementar nº 116/2003. 
 
5) Número da conta corrente: 40992-8, agência 6998-1, nome do banco: BANCO DO BRASIL no 
qual serão realizados os pagamentos devidos à CONTRATADA. 
 
 
São Paulo para Campinas, .24 de janeiro de 2022. 
 
 

 
CELSO KISHIMOTO | SÓCIO 

RG: 14.6894.207 | CPF: 04.6.520.648-45 

 


