República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ
Divisão de Compras, Licitações e Contratos
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017
RAZÃO SOCIAL:
N° CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE / FAX / E-MAIL:
À Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria Madalena,
Em atendimento ao Pregão Presencial n° 039/2017, apresentamos nossa proposta de preço
para fornecimento do objeto abaixo descrito referente aos Processo 1475/17:
Item

01

02

Especificações
Botijão de GLP - Tamanho
P13. (Gás Liquefeito de
Petróleo com 13 Kg - sistema
de troca de vasilhame).
Botijão de GLP - Tamanho
P45. (Gás Liquefeito de
Petróleo com 45 Kg - sistema
de troca de vasilhame).

Quant.

Marca

Valor Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

40

50

Valor total: R$

Valor por extenso: ______________________________________________________________
 Condições deverão estar de acordo com a Portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR14024 da ABNT.
 Favor especificar a marca dos produtos cotados.
 Quaisquer marcas indicadas no quadro acima foram colocadas pelo requisitante
somente como referência para o perfeito reconhecimento do produto solicitado, de
modo que os licitantes cotem produtos de qualidade semelhante ou o indicado.
 A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE, obrigatoriamente, nota(s)
fiscal(is) eletrônica(s) [NF-e, em conformidade com a Resolução SEFAZ nº 266/2009].
DECLARAMOS que o preço cobrado inclui todos os custos diretos e indiretos, tributos,
despesa com contratação de pessoal, logística, 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.
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado pela contratante.
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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