FOLHA: _______
PROC.: 159/2017
RUBRICA: _____

ANEXO

I

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Proponente (Razão Social):
Inscrição no CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Cidade/Estado:
Telefone:

Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante:

Cargo:

Carteira de Identidade:

CPF:

Pregão Presencial: Edital n.º ______/2017

Processo: n.º ___/2017/DL/PMD
PROPOSTA

Após cuidadoso exame e estudo do edital em referência e seus anexos, com os quais concordamos, vimos
apresentar a nossa proposta para ______________________________________________ (especificar o
objeto).


Todos os documentos foram recebidos, incorporados ao edital e levados em consideração quando da
preparação da nossa Proposta.



Propomos para a consecução do objeto o percentual de ____% (valor por extenso).



Os endereços e telefones de nossas dependências (ou agências conveniadas - _______ indicar quais).



Para efeito de participação no certame em referência, declaramos:
 Que nos comprometemos a fornecer as passagens, conforme as exigências do edital, bem como as
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo III do edital) e solicitação da Secretaria;
 Que, na taxa cotada estão incluídas todas as despesas com material, mão de obra, gastos com
transportes, tarifas telefônicas, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais, prêmios de seguro, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem
indispensáveis à prestação dos serviços licitados;
 Que concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data da sua entrega.
 Que estarmos de acordo com todas as condições exigidas no edital e seus anexos.



Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na
data, horário e local estabelecidos pelo Departamento de Licitação, para proceder à assinatura do
Contrato.



Até que o Contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte,
observadas as condições do edital e seus anexos.

Local/Data:

Assinatura do Representante Legal da Licitante:

Carimbo padronizado do CNPJ

Inscrição Estadual

OBS.: Este modelo - DE USO NÃO OBRIGATÓRIO - tem por objetivo facilitar o trabalho das empresas
interessadas, admitindo-se adaptações e acréscimos que melhor se ajustem à proposta a ser formulada.
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