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ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2022 
CAMPUS VOLTA REDONDA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23274.000122/2021-62 
 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 

(nome da empresa) _________________________________________________________ CNPJ nº. 
_________________________, sediada ____________________ (endereço completo, telefone, fax e e-
mail atualizados), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão 
Eletrônico nº 01/2022, apresenta sua Proposta de Preços para o(s) seguinte(s) materiais(s) ofertado(s), 
conforme termos e especificações do Edital e seus anexos:  
 
Item Especificação 

detalhada 
Quant.  Marca. Referência 

ou modelo 
Valor Unitário 
(R$) 

Valor global (em 
R$) e por extenso 

01       
02       

...       
Total em R$ (valor numérico e por extenso)  
 
PRAZO DE ENTREGA: ______ DIAS (máximo de 15 dias – de acordo com o item 5.1 do Termo de 
referência – Anexo I 
VALIDADE DA PROPOSTA: ______ DIAS (mínimo de 60 dias) 
 
BANCO (Código): ___________ AGÊNCIA (Código): ____________ PRAÇA: ______________ 
BANCO (Nome): __________________ CONTA CORRENTE: _________________ 
 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no 
Edital deste Pregão Eletrônico, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo 
qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos 
cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer 
despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, 
erros ou omissões existentes nesta proposta.  

Declaramos, ainda, que estão incluídos nos valores propostos todos os custos necessários à 
execução do objeto do contrato, tais como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 
comerciais, emolumentos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, uniformes e quaisquer outras 
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo, direto ou indireto, do objeto. 
 
 
 

_________________________, ____ de ____________________ de __________ 
 
 
 

____________________________________ 
(assinatura do declarante) 

 
Nome ou carimbo do declarante: _______________________________________________________ 
Cargo ou carimbo do declarante: _______________________________________________________ 
Nº do CPF e da cédula de identidade e órgão emitente: _____________________________________ 
Telefone, fax e e-mail para contato: _____________________________________________________ 


