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ANEXO II 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 

 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA 

(Papel timbrado do Licitante) 

 
  

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos personalizados com 

dados variáveis, incluindo material e mão de obra necessária para executar a impressão e 

acabamento, por regime de empreitada por preço unitário, para atender as demandas do CRBio-

01 
 

São Paulo, ....... de ................................ de 2018.  

 

Ao Conselho Regional de Biologia da 1ª Região  

 

Ref.: Proposta Comercial 
 

 

Item Descrição   
Quantidade 
Estimada  

Custo 
Unitário 

Custo Total  

01  Impressão de boletos e notificações de 

cobrança (frente e verso) acabamento 
com serrilha e duas dobras. 

70.000 R$ X,XX  R$ XX.XXX,XX 

PREÇO TOTAL= (R$) ................................(valor por extenso) 

   

VALIDADE DA PROPOSTA:.............(........) dias.  

*Prazo de validade mínimo: 60 (sessenta) dias.  

 

Declaramos atender todos os itens do Edital. 

Dados da Empresa: 

Razão Social: ............................ 

CNPJ: .................................. 

Endereço: ............................ 

Telefone: ............................. 
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E-mail: ..................................... 

Banco:..................... – Conta nº:............................. – Agência:............................ 

 

Dados do responsável para assinatura do contrato: 

Nome: ......................................... 

Cargo: ......................................... 

Identidade: .................................. 

CPF: ............................................ 

 

Em atendimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 004/2018 do CRBio-01, 

declaramos que:   

  

� Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a 

entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, 

mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, 

encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a 

terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos Municipais, 

Estaduais e Federais, tributos incidentes, taxa de administração, material, serviços, 

seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem, 

alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2018 do CRBio-01, e seus Anexos;  

  

� O(s) material(is) ofertado(s) atenderá(ão) a todas as exigências e especificações técnicas 

do Edital respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado.  

  
  

 

____________________________  
Representante Legal   

Cargo/Função na Empresa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


