
 

                                                                  ANEXO X

                                                            PROPOSTA COMERCIAL
                                                        Pregão Presencial 001/2020

OBJETO – A presente licitação visa a escolha da melhor proposta para contratação de serviço de
limpeza em ambiente escolar da melhor proposta para a contratação de serviço de limpeza em
ambiente escolar e prédios da Secretaria de Educação, com o fornecimento de mão de obra,
saneantes  domissanitários,  materiais  e  equipamentos,  visando  a  obtenção  de  adequadas
condições de salubridade e higiene, conforme especificações constantes no Termo de Referência
que integra este Edital como Anexo I.

ITEM

1

QUANTIDADE

12

UNIDADE

MÊS

            DESCRIÇÃO

Serviço  de  Limpeza  ambiente
escolar e prédios da Secretaria
de  Educação,  com
fornecimento de mão de obra,
saneantes  domissanitários,
materiais  e  equipamentos,
visando  a  obtenção  de
adequadas  condições  de
salubridade  e  higiene,
conforme  especificações
constantes  do  Termo  de
Referência  que  integra  este
edital como Anexo I. 

VALOR 
MENSAL R$

TOTAL: R$

Prezados Senhores,

A Empresa  __________________________________ inscrita no CNPJ sob nº
_______________, localizada à Rua (Avenida) ________________________________________,
nº  _____,  Bairro  ________________,  cidade  __________________,  Estado
____________________, telefone ____________, após ter examinado o Edital da licitação acima
identificado  e  seus  Anexos,  apresenta  PROPOSTA  COMERCIAL  para  o  objeto  em  referência,
conforme planilha acima, para julgamento pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, no valor de
R$  ____________________ (_____________________________________).

Todos os impostos, taxas, contribuições, seguros, materiais,  transportes,
fretes,  mão  de  obra,  equipamentos,  ferramentas,  licenças,  preços  públicos,  encargos
sociais e quaisquer outras despesas e encargos que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto licitado estão inclusos na PROPOSTA.

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias corridos a partir da entrega
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente assinada pela Secretaria requisitante.

Município de Caçapava
Estado de São Paulo



O prazo de validade da PROPOSTA será de no mínimo 60 (sessenta) dias,
contados da abertura dos envelopes.

Caçapava, _____ de _________ de 2020.

CARIMBO DO C.N.P.J DA CONVOCADA LOCAL E ASSINATURA DA PROPONENTE

Local ____________________________

Data   __________/____________/2020

      Assinatura do Representante Legal
      ___________________________

Município de Caçapava
Estado de São Paulo


