
 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

LOTE I 
 

À Comissão Especial de Licitação 
 
Ref.: Pregão nº 41/2016  
 
Pela presente proposta de preços, _______________________________ (razão social da 
proponente), inscrita no CNPJ sob o nº ____________ e inscrição estadual 
nº__________________, estabelecida no(a) _______________________________________, 
ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos 
ao Pregão em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, 
propor os seguintes preços para a execução dos serviços relacionados abaixo: 
 

1) Valor total: R$ ____________ (VALOR POR EXTENSO). 
2 Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
3) Nos preços apresentados acima, já estão computados todos os custos decorrentes do 
fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, sociais, fretes, viagens e deslocamento de pessoal para a cidade de 
Brasília - DF, se houver; e quaisquer outras incidências decorrentes do objeto contratado, ainda 
que signifiquem custos, assim como quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente 
nesta contratação. 
4) Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: ______________________________________________; 
b) CNPJ (MF) nº: ___________________________________; 
c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: ______; 
d) CPF: _______________________ RG: ________________________; 
e) Inscrição Estadual nº: _________________________________________; 
f) Endereço: ________________________________________________; 
g) Fone: _______ Fax: ______________ E-mail: ___________________ ; 
h) CEP: _______________________________________________; e 
i) Cidade: __________________ Estado: __________________________; 
j) Banco:________ Conta Corrente:________ Agência:_______________; 
k) Contato: ________________________ Fone/Ramal: 

________________________________; 
5) Optamos pela Garantia Contratual na modalidade (item 8.4 do Edital): 

Objeto 
Unidade de 
Medida 

Quantidade 

 
Valor 

unitário 
(R$) 

 
Valor total 

(R$) 

Prestação de serviços e transporte 
terrestre de carga TRANSPORTE DE 
CARGA - MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (coleta, descarga e 
devolução), nas condições e 
especificações descritas no Termo de 
Referência e no CRONOGRAMA E 
REGIME DE EXECUÇÃO DO LOTE I. 

Máquina de costura 47   
Fresadora ferramenteira 5   
Máquina de Medição 1   
Fonte para soldagem 12   

Forno elétrico 4   
Cabine de Pintura 1   
Cabine de Pintura 1   



 

_______________________________________________________; 
 
 

Local e data 
________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

LOTE II 
 

À Comissão Especial de Licitação 
 
Ref.: Pregão nº 41/2016  
 
Pela presente proposta de preços, _______________________________ (razão social da 
proponente), inscrita no CNPJ sob o nº ____________ e inscrição estadual 
nº__________________, estabelecida no(a) _______________________________________, 
ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos 
ao Pregão em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, 
propor os seguintes preços para a execução dos serviços relacionados abaixo: 

 

 
1) Valor total: R$ ____________ (VALOR POR EXTENSO). 
2 Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
3) Nos preços apresentados acima, já estão computados todos os custos decorrentes do 
fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, sociais, fretes, viagens e deslocamento de pessoal para a cidade de 
Brasília - DF, se houver; e quaisquer outras incidências decorrentes do objeto contratado, ainda 
que signifiquem custos, assim como quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente 
nesta contratação. 
4) Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: ______________________________________________; 
b) CNPJ (MF) nº: ___________________________________; 
c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: ______; 
d) CPF: _______________________ RG: ________________________; 

Prestação de serviços e transporte terrestre de carga MOVIMENTAÇÃO DE CARGA -  MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS, nas condições e especificações descritas no Termo de Referência. 

Descrição do Objeto Unidade de 
Medida 

 
Quantidade 
de  diárias 

Quantidade 
de veículos 

Valor unitário 
(R$) 

Valor total (R$) 

Caminhão Baú Trucado com 
plataforma, com motorista e 2 
ajudantes. 

(2 (dois)  veículos). 

Diárias 10 2 

  

Empilhadeira capacidade 3 
toneladas, com motorista e 1 
ajudante. 

(4 (quatro)  veículos). 

Diárias 
14 4 

  

Caminhão Munck – cap. mínimo  8 
toneladas; Trucado com 2 
ajudantes. 

(3 (três)  veículos). 

Diárias 
10 3 

  

Caminhão HR com plataforma, 
com motorista e 1 ajudante. 

(2 (dois)  veículos). 

Diárias 
14 2 

  



 

e) Inscrição Estadual nº: _________________________________________; 
f) Endereço: ________________________________________________; 
g) Fone: _______ Fax: ______________ E-mail: ___________________ ; 
h) CEP: _______________________________________________; e 
i) Cidade: __________________ Estado: __________________________; 
j) Banco:________ Conta Corrente:________ Agência:_______________; 
k) Contato: ________________________ Fone/Ramal: 

________________________________; 
5) Optamos pela Garantia Contratual na modalidade (item 8.4 do Edital): 
_______________________________________________________; 
 
 

Local e data 
________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

LOTE III 
  
À Comissão Especial de Licitação 
 
Ref.: Pregão nº 41/2016  
 
Pela presente proposta de preços, _______________________________ (razão social da 
proponente), inscrita no CNPJ sob o nº ____________ e inscrição estadual 
nº__________________, estabelecida no(a) _______________________________________, 
ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos 
ao Pregão em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, 
propor os seguintes preços para a execução dos serviços relacionados abaixo: 

 
1) Valor total: R$ ____________ (VALOR POR EXTENSO). 
2 Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
3) Nos preços apresentados acima, já estão computados todos os custos decorrentes do 
fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, sociais, fretes, viagens e deslocamento de pessoal para a cidade de 
Brasília - DF, se houver; e quaisquer outras incidências decorrentes do objeto contratado, ainda 
que signifiquem custos, assim como quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente 
nesta contratação. 
4) Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: ______________________________________________; 
b) CNPJ (MF) nº: ___________________________________; 
c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: ______; 
d) CPF: _______________________ RG: ________________________; 
e) Inscrição Estadual nº: _________________________________________; 
f) Endereço: ________________________________________________; 
g) Fone: _______ Fax: ______________ E-mail: ___________________ ; 
h) CEP: _______________________________________________; e 
i) Cidade: __________________ Estado: __________________________; 
j) Banco:________ Conta Corrente:________ Agência:_______________; 
k) Contato: ________________________ Fone/Ramal: 

________________________________; 

Prestação de serviços e transporte terrestre de carga VEÍCULOS UTILITÁRIOS 
CARGO, nas condições e especificações descritas no Termo de Referência. 

Descrição do Objeto 
Unidade de 
Medida 

Quantida
de 

Valor unitário 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

TIPO DOBLO 
(1 (um) veículo) 

Diárias 36 
  

VAN CARGO 
(1 (um) veículo) 

Diárias 32 
  



 

5) Optamos pela Garantia Contratual na modalidade (item 8.4 do Edital): 
_______________________________________________________; 
 
 

Local e data 
________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
 


