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ANEXO IX

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(em papel timbrado da licitante)

Senhor(a) Pregoeiro(a):

A empresa (NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ),  sediada (endereço completo),  tendo
examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº _____, cujo objeto é o
registro de preços para futura contratação de empresa para locação de 35 (trinta e cinco) veículos,
tipo ônibus, destinados ao transporte de alunos nos turnos matutino, vespertino e noturno, conforme
as  especificações  constantes  do  Anexo  I  do  Edital,  e  após  tomar  conhecimento  de  todas  as
condições lá estabelecidas, declaramos expressamente que:

1 - Propomos fornecer, sob nossa integral responsabilidade,  o objeto do referido Edital de
Pregão Eletrônico, conforme discriminado abaixo:

Item Especificação Unid. Quant. Marca
Valor de 01

ônibus/mês(R$)

Preço
Total
(R$)

01 Locação de veículos tipo
ônibus,  destinados  ao
transporte  de  alunos  nos
turnos  matutino,
vespertino e noturno

Ônibus/
mês

420

2  -  Desta  forma,  o  preço  total  da  presente  proposta  é  de  R$  _________
(__________________________).

                                                                                                                 Valor por extenso
3 - Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos

os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.

4 - Declaramos 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.
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6 - Prazo de Prestação dos Serviços: 12 meses.

7  -  Os  pagamentos  deverão  ser  creditados  à  conta  corrente  n.°  __________,  agência
____________, Banco _________________.
 

8  -  O  responsável  pela  assinatura  da  de  Compra  Ordem,  é  o(a)  Sr(a)
______________________________,  CPF  n.º  _______________,  endereço
_________________________________.

9  -  Os  contatos  poderão  ser  efetuados  através  do  telefone  ______________,  do  fax  n°
__________ e do e-mail __________________________.

10 - Estamos de acordo com todas as Cláusulas do Edital.

___________(   ), ____ de ____________de 2018.

Assinatura e carimbo
Diretor ou representante legal – RG/CPF
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