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 13/2018
RAZÃO SOCIAL:
N° CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE/FAX:
E-MAIL:

À Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena,
Em atendimento ao Pregão Presencial n° 0013/2018, apresentamos nossa proposta de preço para fornecimento de materiais de consumo
(insumos), para atender as necessidades da Vigilância Municipal de Saúde, na manutenção das atividades diária da equipe de controle e
infestação de insetos e roedores, do tipo menor preço por item, conforme solicitado no processo administrativo nº 3734/17 e ofício interno
573/2018 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo descrito:

Item

Especificação

Quant.

Unid.

1

Etofenprox 9,8,% p/p, Grupo químico Éter difenílico, suspensão Concentrada,
de baixa toxicidade e odor, alto residual, amplo espectro de ação . Ideal para
áreas sensíveis e críticas, condicionado em embalagem resistente a impactos
e mudanças de temperatura, com rotulo anti-rompimento, informações
adversas e bula gravada na embalagem com tinta resistente aos intempéries
do meio. Registrado para uso profissional e em campanhas de saúde pública.
Validade minima de 24 meses.

12

L

R$ 0,00

2

Etofenprox 20,0,% p/p, Grupo químico Éter difenílico, Emocionável
Concentrada, de baixa toxicidade e odor, alto residual, amplo espectro de
ação. Condicionado em embalagem resistente a impactos e mudanças de
temperatura, com rotulo anti-rompimento, informações adversas e bula
gravada na embalagem com tinta resistente aos intempéries do meio.
Registrado para uso profissional e em campanhas de saúde pública. Validade
minima de 24 meses.

12

L

R$ 0,00

3

Raticida Isca em bloco extrusado, para pronto uso, cor verde. Grupo Químico:
Derivado da Cumarina. Princípio Ativo: Brodifaco um 0,005% (p/p), peso do
bloco 20 gramas. Validade minima de 24 meses.

24

Kg

R$ 0,00

4

Raticida Isca Fresca em Bloco Sem Parafina acondicionado em saches de
papel filtro com 10 gramas contendo 0,0005% de Brodifacoum, 0,0005% de
benzoato de denatônio (agente amargante), 70% de farinhas vegetais e 30%
de óleos, essências vegetais flavorizantes e espessantes." Validade Minima
de 24 meses.

24

Kg

R$ 0,00

5

Inseticida larvicida a base de Espinosade (Espinosina A Espinosina D) 7,48%,
derivado da fermentação biológica de Saccharopolyspora spinosa, formulado
em pastilhas de 1,35g com duas camadas, sendo uma camada efervescente
para ação imediata e outra de liberação lenta para ação residual, para o
controle de Aedes aegypti, Aedes albopictus e Culex quinque fasciatus.
Apresentação: sache com 250 pastilhas. Validade minima de 24 meses.

5

SC

R$ 0,00

Marca

Valor Unit.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

Valor Total

R$ 0,00

Valor total por extenso:
• A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE, obrigatoriamente, nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) [NF-e, em conformidade
com a Resolução SEFAZ nº 266/2009].
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 e planilha, reajustadas em conformidade com o valor adjudicado, se for o caso.
DECLARAMOS que o preço ofertado 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.
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 2018.
Local

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

