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ANEXO III 

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018  

 

MODELO PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇOS  

(Papel Timbrado da Licitante)  

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços (mão de obra com emprego de materiais) 

de limpeza, com adicional de 20%, por acúmulo de função de copeira, para a sede do CRBio-01, situada 

nesta capital, à Rua Manoel da Nóbrega Nº 595, Conjs, 81, 111, 112, 121 e 122, situados no 8º, 11º e 

12º andares, perfazendo um total de 409,860m². 

  

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

  

Ao  

Conselho Regional de Biologia - 1ª Região (SP, MT, MS).   

  

Ref.: Proposta Comercial   

Item  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO  QTDE 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 
ANUAL 

1  

Prestação de serviços (mão de obra com emprego de 

materiais) de limpeza, com adicional de 20%, por 

acúmulo de função de copeira, para a sede do CRBio-

01, situada nesta capital, à Rua Manoel da Nóbrega 
Nº 595, Conjs, 81, 111, 112, 121 e 122, situados no 

8º, 11º e 12º andares, perfazendo um total de 

409,860m².  

1      

 VALOR TOTAL DA PROPOSTA  R$  

 

Declaramos que em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita 

execução dos serviços, inclusive, das despesas com autenticação de documentos e reconhecimento de 

firma em cartório, materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, equipamentos 

auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista Previdenciária, da infortunística do 

trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros, sem que nos caiba, em qualquer 

caso, direito regressivo em relação ao CRBio-01.  
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Declaramos, expressamente, para os devidos fins e efeitos de direito, sob as penalidades cabíveis, que 

inexiste qualquer fato superveniente impeditivo ou modificativo de suas condições, que a torne ou tornaria 

inabilitada para participar do supramencionado certame, bem como que se compromete a declará-los na 

hipótese de sua ocorrência, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

Declaramos, expressamente, que nos sujeitaremos às normas do presente edital, bem como as Leis 

Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/02.  

Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa 

e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no edital.  

 
DADOS BANCÁRIOS:  

Banco: ____________________________________  

N.º da agência: ___________________  

Conta Corrente Pessoa Jurídica: __________________________________ 

 

Validade da proposta: .................................  

Condições de pagamento: ..........................  

  

Declaramos atender todos os itens do Edital.  
 

Dados da Empresa:  
Razão Social: ............................  

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

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

Telefone: .............................   

Dados do responsável para assinatura do contrato:  

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

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

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

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

 

Declaramos atender todos os itens do Edital.  

Atenciosamente,  

 

............................................................................ 

(representante legal)  

(nome/cargo)     

 


