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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II 
 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2019 
 
RAZÃO SOCIAL: 
N° CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE / E-MAIL: 
 
À Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena, 

Em atendimento ao Pregão Presencial para Registro de Preços n° 031/2019, o Município de Santa Maria Madalena torna 
público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, para futura e eventual 
contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas novas (originais), a fim de atender a frota desta 
municipalidade, do tipo maior desconto percentual sobre as tabelas de preços de autopeças das montadoras, conforme 
solicitado no processo administrativo nº 4274/19, ofício nº 0110/19, da Divisão Municipal de Transportes, obedecendo, fiel e 
integralmente, às exigências e condições estabelecidas neste Edital, seus anexos, e demais especificações por ele 
emanadas. Assim, apresentamos nossa proposta de preço para fornecimento do objeto abaixo descrito: 
 

ITEM DESCRIÇÃO % DESCONTO 

01 PEÇAS NEW HOLLAND  

02 PEÇAS RANDON  

03 PEÇAS VOLVO  

04 PEÇAS JONH DEERE  

05 PEÇAS JCB  

06 PEÇAS CATERPILLAR  

07 PEÇAS MERCEDES BENZ  

08 PEÇAS VOLKSWAGEM  

09 PEÇAS FORD  

10 PEÇAS VALTRA  

11 PEÇAS NISSAN  

12 PEÇAS FIAT  

13 PEÇAS PEUGEOT  

14 PEÇAS MARCOPOLO  

15 PEÇAS IVECO  

 A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE, obrigatoriamente, nota(s) 
fiscal(is) eletrônica(s) [NF-e, em conformidade com a Resolução SEFAZ nº 266/2009]. 

 
Caso sejam ofertados lances, será fixado, ao vencedor do certame, prazo de 48 horas, a contar do resultado e lavratura da 
ata, para apresentação de nova proposta, reajustada em conformidade com o valor adjudicado, se for o caso. 
 
DECLARAMOS que o preço ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos, tributos, despesa com contratação de pessoal, 
materiais de consumo, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. 
 
A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 
 
Os dados bancários de nossa empresa são:  
 
Banco: ____________________________________ 
Agência: ___________________________________ 
Conta Corrente nº: ___________________________ 
 
Finalmente, DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa 
plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos. 
 

_____________________________ , _____ de ___________ de 2020. 
Local e data 

 
__________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 

 
CPF nº _____________________________ 

 
Carimbo da empresa 


