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ANEXO II

MINUTA DO MODELO DE PROPOSTA

Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 01/2023

Ao Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Linhares.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos 
produtos abaixo relacionados, nos termos do Edital e Anexos.

ITEM DESCRIÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$) VALOR DA FRANQUIA (R$)

Valor Global (Prêmio) R$

Valor global por extenso: 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data da abertura da licitação.

O prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Anexo I - Termo de
Referência.

Declaramos  que  estamos  de  pleno  acordo  com  todas  as  condições
estabelecidas  no Edital  e  seus  Anexos,  bem como aceitamos todas  as  obrigações  e
responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que, no caso de opção pela não realização de vistoria nos veículos
objeto deste certame, conhecemos todas as condições locais para execução do objeto; ou
que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do
trabalho, assumimos total responsabilidade por este fato e não utilizaremos deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com
a contratante.

Declaramos que responderemos, mesmo após o recebimento definitivo, pela
detecção ou descobrimento de defeitos ocultos, promovendo a sua reparação.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que,
direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa
com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que
possam  incidir  sobre  gastos  da  empresa,  sem  quaisquer  acréscimos  em  virtude  de



expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-
lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas
obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

a) Dados da Empresa:

 Razão Social:

 CNPJ:

 Endereço:

 Cidade/UF:

 CEP: 

 Tel./Fax:

 E-mail:

 Banco:

 Agência: 

 Conta:

 Optante pelo SIMPLES: Sim(  )  Não (  )

b) Dados do Representante Legal da Empresa:

 Nome:

 Endereço:

 CEP:

 Cidade/UF:

 CPF:

 RG/Órgão Expedidor:

 Cargo/Função:

 E-mail:

Assinatura do Representante Legal da Empresa


