República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ
Divisão de Compras, Licitações e Contratos
PROPOSTA DE PREÇOS / ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017
RAZÃO SOCIAL:
N° CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE / FAX / E-MAIL:
À Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena,
Em atendimento ao Pregão Presencial n° 023/2017, apresentamos nossa proposta de preço para
fornecimento do objeto abaixo descrito:
Item

Especificações

01

Prestação de serviços de mão de obra para
operacionalização da área de produção de mudas
do Município de Santa Maria Madalena-RJ, do tipo
menor preço global, conforme especificações
emanadas pelo CONTRATANTE, na forma do
edital de Pregão Presencial nº 023/2017 e seus
anexos.

Valor total
(R$)

Obs.: 1) ESTA PROPOSTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DA PLANILHA E CRONOGRAMA
FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO (ANEXOS II e III, do Edital), QUE EXPRESSEM A
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS na FORMA DO § 2º, ART. 7º DA LEI 8.666/93,
DEVIDAMENTE PREENCHIDOS E ASSINADOS PELA CONTRATADA.

Valor por extenso:

Caso sejam ofertados lances, será fixado, ao vencedor do certame, prazo de 48 horas, a contar do
resultado e lavratura da ata, para apresentação de nova proposta, reajustada em conformidade com
o valor adjudicado, se for o caso.
DECLARAMOS que o preço cobrado inclui todos os custos diretos e indiretos, tributos, despesa com
contratação de pessoal, materiais de consumo, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do Contrato.
A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da
licitação.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato
no prazo determinado pela contratante.
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Os dados bancários de nossa empresa são:
Banco: ________________________
Agência: ______________________
Conta Corrente nº: _______________
Finalmente, DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação
e seus Anexos.

_____________, ____ de ________ de 2017.
Local e data

___________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal
CPF nº _____________________________
Carimbo da empresa
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