ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS (modelo)
Utilizar preferencialmente papel timbrado
À
Comissão Permanente de Licitação
Câmara de Vereadores do Município de Curitibanos/SC
Rua Archias Ganz, 288, Centro, Curitibanos/SC
Ref.: Pregão Presencial nº 10/2018
Pela presente proposta de preços, _______________________________ (razão
social da proponente), inscrita no CNPJ sob o n.º ____________ e inscrição estadual
n.º__________________,
estabelecida
no(a)
_______________________________________, ciente e de acordo com todas as
especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão em
referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor
os seguintes preços para a prestação dos serviços abaixo descritos:
Lote

Especificação

Número de
Eventos

1

Contratação
de
empresa
para
fornecimento de mão de obra para dar
manutenção preventiva e operar o
equipamento de som da Câmara de
Vereadores
do
Município
de
Curitibanos/SC, em todas as sessões
ordinárias, extraordinárias, solenes,
itinerantes, escolinha do legislativo,
audiências públicas e demais eventos
realizados pelo Poder Legislativo
Municipal, nos termos e condições
constantes do Termo de Referência Anexo I, do Edital de Pregão Presencial
nº 10/2018.

140
(centro e
quarenta)

Valor por
Evento

Valor
Total da
Proposta

1) Valor total da Proposta: R$ ______ (VALOR POR EXTENSO).
2) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
3) Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes
do fornecimento do objeto desta licitação, incluindo todos os custos, impostos, taxas
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e contribuições, transporte, despesas administrativas e lucros, e demais insumos
necessários à sua composição, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e
de bens, se for o caso, mão de obra e demais despesas necessárias ao cumprimento
integral do objeto ora licitado, assim como quaisquer outros custos que incidam direta
ou indiretamente nesta contratação.
4) Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: _______________________________________________;
b) CNPJ (MF) nº: ______________________________________________;
c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: ______;
d) CPF: ___ ___________________ RG: ______________ ________-_____;
e) Inscrição Estadual nº: _________________________________________;
f) Endereço: __________________________________________________;
g) Fone: _____________ Fax: ___________ E-mail: __________________ ;
h) CEP: __________________________; e
i) Cidade: _______________________ Estado: ______________________;
j) Banco:________Conta Corrente:______________Agência:__________;
k) Contato: ____________________ Fone/Ramal: ____________________;
Local e data

________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal
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