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ANEXO II-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO PE N.º 90/2021/AD 

(MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E DISPENSA DE VISTORIA) 

(em papel timbrado do licitante) 

 

[Cidade], [dia] de [mês] de 2021. 

À Universidade Federal Fluminense 

A/C: Coordenação de Licitação da Pró-Reitoria de Administração 

Assunto: Referência Edital de Licitação por Pregão Eletrônico n.º 90/2021/AD  

  Prezados Senhores: 

   

1.1. Declaramos que a empresa _____________________________, inscrita no CNPJ___________________, Inscrição 
Estadual ___________________, estabelecida no endereço ____________________________________________, 
através de seu representante: 

1.2. Passamos às mãos de V. Sª, a nossa proposta para execução, por empreitada por preço unitário, de acordo com o 
Edital de licitação por Pregão Eletrônico n.º 90/2021/AD e seus anexos. 

1.3. O valor unitário proposto é de R$ XX,XX (valor por extenso), e o valor global proposto é de R$ XX,XX (valor por 
extenso). 

1.4. Em anexo, encaminhamos a planilha resumo de orçamento, conforme modelo que nos foi apresentado como Anexo 
III, com os valores resultantes da composição de custo e formação de preços, elaborado na planilha do modelo do 
Anexo III e seu prazo de validade é de [número de dias] dias corridos. 

1.5. O prazo para execução dos serviços é de 3 [três] meses, a contar da data de assinatura do contrato. 

1.6. Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concernentes ao forneci-
mento da mão de obra necessária, uniformes, encargos sociais, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes 
à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos mesmos. 

1.7. Acompanham a presente proposta, os documentos requeridos, e aproveitamos para confirmar nosso endereço 
para eventual correspondência e o banco com o qual mantemos relações comerciais. 

Identificação dos dados básicos do Licitante: 

 

CNPJ: _____________________________ 

Razão Social: _________________________________________________________ 

Endereço ____________________________________________________________ 

Telefone_______________________ E-mail institucional ________________________________ 

Banco_______________ Agência___________ Conta Corrente__________________ 

 
Identificação do Responsável para Assinatura do Contrato: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Documento de Identidade n.º ________________; Órgão expedidor:__________ 

CPF/MF n.º ______________________________ 

E-mail __________________________________Telefone_____________________ 

*Declaro encaminhar cópias digitalizadas da Identidade e CPF do responsável para assinatura do Contrato. 
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1.8. Declaramos por fim que visando concorrer no Pregão nº 90/2021 da Universidade Federal Fluminense, DECLARA 

ter pleno conhecimento das informações constantes do respectivo instrumento convocatório e seus anexos, tendo 

optado por não realizar a vistoria prévia ao local de prestação dos serviços objeto da contratação, ciente de que, 

em razão disso, não lhe será permitido atribuir qualquer futura alegação de óbice, dificuldade ou custo não previsto 

para a execução do contrato, assumindo-se, portanto, conhecedor das condições e peculiaridades inerentes à na-

tureza dos trabalhos e total responsável por fatos decorrentes dessa opção (em caso de vistorias realizadas, supri-

mir esse subitem e encaminhar o Anexo IIB – Termo de Vistoria).  

 

 

 
 

 

Atenciosamente 

 
______________________________________________ 

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa] 


