ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
Processo 002/2020 GNU-EDITAL 07 CBC
(Processo nº 200.00013.31/2019 - CBC)
MINUTA PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE LICITAÇÃO:

NÚMERO DO PREGÃO:

TIPO:

Órgão Licitante:
Processo Administrativo nº:
Objeto:
DADOS DO LICITANTE
Razão Social
CNPJ

Inscrição Estadual/ Distrital:

Endereço (completo)
Endereço Eletrônico

Telefone: (

)

Fax : (

Nome do Representante Legal
Identidade do Repres. Legal
Telefone do Repres. Legal

CPF:
Fixo(

)

Celular(

)

RG:

E-mail:

Cargo/função do Repres. Legal
Dados Bancários da empresa

Agencia

Conta:

)

VALORES DO (S) ITEM (NS)
ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

UNID. QTDE

1
2
3
4
5
Valor total da proposta (em reais)

MARCA /
FABRICANTE

R$
R$
R$
R$
R$

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor total por extenso:

Prazo de Garantia Conforme Termo de Referência/Contrato

Prazo de Entrega

30 (trinta) dias consecutivos

OBSERVAÇÕES GERAIS
Validade da Proposta

Local de Entrega

sede do GRÉMIO NÁUTICO UNIÃO, Sede Moinhos de Vento, Rua
Quintino Bocaiúva, 500. Porto Alegre/RS; exceção ao material de REMO
que deverá ser entregue na Sede Ilha Do Pavão, Avenida Mauá, 1050,
Armazém C3 - Doca 2- Doca da Portaria da Ilha. Porto Alegre/RS

1.

Declaramos que estamos cientes das condições apresentadas no Termo de Referência e que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas
no Edital e seus anexos, cujo o preço proposto será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não cabendo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo.

2.

Declaramos o cumprimento dos prazos de entrega dos equipamentos, se comprometendo a atender as definições constantes no Termo de Referência;

3.

Declaramos aceitar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, de acordo com o §1º do art. 65 da Lei
nº 8.666/93;

4.

Declaramos que

os preços ofertados englobam as despesas com material, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e

comerciais, fretes, transportes, seguros, embalagens, grafismo, tributos incidentes, treinamento de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto desta licitação;
5.

Declaramos que será da exclusiva e total responsabilidade do licitante obter, dos órgãos competentes, seja no exterior, seja no Brasil, informações sobre a
incidência ou não de licenças, tributos, impostos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento do objeto desta licitação, nos mercados interno
e/ou externo, considerando os respectivos gravames nas suas propostas, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária ou outras
correlatas.

Local e data.
______________________________________
Representante Legal da Proponente
Cargo ou função
Nome da empresa
CPF/CNPJ

