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ANEXO IV – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
PREGÃO TRADICIONAL Nº 23/2019 

 
OBS: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
PROPOSTA DE PREÇO 

 
Proposta que faz a empresa______________________________ (nome da empresa licitante), 
inscrita no CNPJ sob o nº. _________________, com sede à ____________________________ 
(rua, número, complemento, bairro, município, CEP), telefone(s) nº(s) __________, fax nº. 
__________, e-mail_________________________, por intermédio de seu representante legal, 
______________________________ (nome do representante legal), infra-assinado, portador (a) da 
Carteira de Identidade nº. ____________________, expedido pela __________, apresenta sua 
proposta de preços para a prestação de serviços contínuos de mão-de-obra terceirizada, objeto do 
Pregão Eletrônico Tradicional nº 23/2019. 

Declaramos que tomamos conhecimento do Edital, Termo de Referência, Minuta do 
Contrato e demais Anexos e que, prestaremos os Serviços de mão de obra Terceirizada,  pelo preço 
global mensal, no valor de R$........   ..., e o preço global anual, no valor de R$ 
......................................, devidamente detalhado no Termo de Referencia . 

Declaramos  ainda que me comprometo a respeitar os valores propostos pelo período 
de 12(doze) meses, e adotaremos  na execução dos serviços, todos os procedimentos necessários; 
e, no que couber para o cumprimento das exigências constantes na Instrução Normativa nº 05 de 
25/05/2017. 

Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
a) Validade da proposta: 60 dias.  
b) Concordo com todas as exigências do Edital, Termo de Referência, Minuta do 

Contrato e demais Anexos do presente Pregão. 
c)  

NOME DA EMPRESA:............................................................................................................................ 
CNPJ: ..................................................................................................................................................... 
ENDEREÇO:........................................................................................................................................... 
TELEFONE: ..............................................................EMAIL: ................................................................. 
REPRESENTANTE LEGAL:  
CPF:...........................................................................RG:....................................................................... 
DADOS BANCARIOS:............................................................................................................................ 
  

___________________ , _________ de _______________ de 2019. 

(Local e Data) 

________________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

 


