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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Edital de Pregão Eletrônico nº 13/SMSP/COGEL/2016 
Processo nº 6012.20160000318-6 
OBJETO: Registro de Preço para Fornecimento de Tampões e Grelhas a Prefeitura 
do Município de São Paulo.  
A empresa ................................................, estabelecida na.........................................., 
nº ........., complemento:..........................,C.N.P.J. nº .................................................., 
telefone: ..............................., Fax: ............................., Bairro ......................., Cidade: 
........................, Estado: .........., E-Mail: ............................, pelo presente, propõe a 
prestação de serviço(s) do(s) iten(s) abaixo especificado(s), conforme descrição no 
Anexo I – Termo de Referência do Edital, pelos preços indicados na planilha: 

ITEM Valor unitário MARCA 

MENSAL ANUAL 

QUANTIDADE 
MENSAL 

VALOR MENSAL MESES VALOR TOTAL 

1 R$  236  R$              -    12  R$                 -    

2 R$  458  R$              -    12  R$                 -    

3 R$  143  R$              -    12  R$                 -    

4 R$  303  R$              -    12  R$                 -    

5 R$  182  R$              -    12  R$                 -    

6 R$  265  R$              -    12  R$                 -    

7 R$  155  R$              -    12  R$                 -    

8 R$  541  R$              -    12  R$                 -    

9 R$  189  R$              -    12  R$                 -    

10 R$  186  R$              -    12  R$                 -    

1. Propomos o valor de anual de ............(por extenso)........... para o item ..(1 ao 10).. 

Obs.: repetir este item para cada item vencido. 

2. A proponente declara que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os 
termos e condições do edital relativos à licitação supra, bem como, às disposições da 
Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, e Lei Municipal n.º 13.278/2002, que 
integrarão o ajuste correspondente. 

3. A proponente declara que nos valores ofertados estão inclusos os preços praticados 
no mercado e que incluem todos os impostos, taxas, fretes, descontos, bonificações, 
inclusive custo do orçamento, excluídos quaisquer encargos financeiros agregados ao 
seu valor econômico.  

4. A proponente declara também que fornecerá material de boa qualidade, dentro das 
especificações solicitadas, bem como de sua capacidade de fornecimento à PMSP da 
quantidade mínima estimada. 

5. Validade da proposta:  .................. dias corridos (mínimo 60 dias) contados da data 
de sua apresentação. 
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6. Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do dia seguinte à data 
do recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou instrumento equivalente.  

São Paulo,        de                          de 201x. 

______________________________________________ 

(assinatura e identificação do responsável legal pela 
licitante) Nome/R.G/Cargo 

 


