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ANEXO IXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel timbrado da liotante)

Senhor(a) Pregoeiro(a):

A empresa (NOME DA EMPRESA),(nO do CNPJ), sediada (endereço completo), tendo examinado minuciosamente as normas

específicas do Pregão Eletrônim n.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA----I rujo objeto é o registro de preços para futura aquisição e instalação de equipamentos de

ginástica, tipo academias ao ar livre para a terceira idade, mnforme as espeotícações constantes do Anexo I do Edital, e após tomar

conhecimento de todas as mndições lá estabelecidas, declaramos expressamente que:

Propomos fornecer, sob nossa integral responsabilidade, o objeto do referido Edital de Pregão Eletrônim, conforme

discriminado abaixo:

EMPRESA:

CNP): ITelefone: e-mail:

Endereço:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qtd.

ITEM
Especificações

UND
Qtd. de N ecessária Qtd.

Marca
Valor Valor Total

das Máquinas máquinas por Total Unit. (R$) (R$)

máquinas

XX XXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX XX XX XX

2 - Desta forma, o valor proposta é de R$ '- -'

3 - Nos preços indicados aàma estão induídos, além dos serviços, todos os custos, benefíàos, encargos, tributos e demais

contribuições pertinentes.

4 - Dedaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com as

condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e

outros.

5 - Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua apresentação.

6 - O prazo de entrega do objeto será de acordo mm o item 17 do edital.

7 - Os pagamentos deverão ser creditados à conta-corrente n.° agênCia Banco

8 - O responsável pela assinatura do Contrato, é o(a) Sr(a)
_________ ~ende~o __

CPF n.O

9 - Os contatos poderão ser efetuados através do telefone __' do fax nO e do e-mail

(localidade e data)

(assinatura autorizada da proponente)

45


