
ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Proposta que faz a empresa...................................., inscrita no CNPJ/CGC(MF)   nº   ......................e

inscrição estadual nº  ............................ estabelecida  no  (a)    ....................................................., em

conformidade  com o  Edital  de PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021.

I  -  OBJETO:  contratação  de  serviços  de escavadeira  hidráulica  e  caminhão  basculante  para  carga,

transporte, descarga, manuseio e movimentação de material a serem utilizados no revestimento primário das

pistas,  para  fins  de  recuperação  e  manutenção  das  estradas  vicinais  do  município  de São  João  do

Polêsine/RS, e em acordo com o Termo de Convênio Administrativo FPE nº 3017/2020 entre o Estado do

Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Obras e Habitação e o município de São João do Polêsine/RS,

nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos.

II – PROPOSTA: a proposta deve ser apresentada com o valor unitário para cada item e o respectivo valor

total do item e da proposta.

III – JULGAMENTO: O critério de julgamento e oferecimento de lances será pelo menor valor unitário

por item.

IV – VALIDADE DA PROPOSTA:_______ dias (mínimo 60 dias).

Item
Quantidade

Máxima a Ser
Adquirido (R$)

Descrição dos Serviços Marca/Modelo Valor Unitário 

01
150.000,00

Caminhão  Basculante  -  Transporte  com
Caminhão Basculante de no mínimo 18 m³,
em via urbana em revestimento primário.

R$……./Km x m³

02 50.000,00

Escavadeira Hidráulica - Carga, Manobra e
Descarga de solos e materiais granulares em
caminhão  basculante  18  m³  –  Carga  com
Escavadeira  Hidráulica  (Caçamba  mínimo
1,20 m² e Motor mínimo 155 Hp) e descarga
livre.

R$………../m³

OBERVAÇÃO 1)  No preço proposto  estão inclusas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e

contribuições  sociais,  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais  e  comerciais,  que  eventualmente

incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros,  inclusive deslocamentos,  que

correrão por conta da licitante vencedora.

Local, ………...de ……………………... de 2021.

________________________________________

Representante legal da empresa

(Carimbo)


