
 

 
ANEXO  – MODELO DE PROPOSTA 

 

 
LICITAÇÃO Nº. 03/2020 - URBANA  

PAE Nº 20190476805 

MODO DE DISPUTA: FECHADO/ABERTO 

FORMA: PRESENCIAL 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES, 

QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXOS 

DESTE EDITAL. 

LOCAL: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL – URBANA 

               RUA DR. MÁRIO NEGÓCIO, 2389, QUINTAS • NATAL/RN.  

DATA E HORÁRIO:  09/09/2020 às 10horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

Prezados Senhores, 
 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o serviço 

objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Pelo presente, declaramos ainda que: 

 
a) Nossa proposta de preços foi elaborada considerando todas as despesas diretas, como mão-de-

obra direta, equipamentos, materiais, etc , e quaisquer outras despesas indiretas como mão- 

de-obr a indireta, ferramentas, EPI, tributos, encargos da legislação social, trabalhista, 

previdenciária, fiscal e comercial, e outros componentes, enfim, todos os componentes de custo dos 

serviços necessários à perfeita execução do objeto deste Edital e seus anexos; 

b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de 

recebimento desta proposta de preços, ressalvando que, na hipótese de RECURSO, e tendo em 

vista o seu efeito suspensivo, o prazo de validade desta proposta de preços não correrá durante o 

período de recebimento e julgamento dos recursos; 

c) Na execução das obras e/ou serviços objeto desta proposta observaremos rigorosamente as 

especificações técnicas, as condições e os prazos de entrega estabelecidos no edital e em seus 

respectivos anexos, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita execução das 

obrigações assumidas; 

d) O(s) Representante(s) Legal(is) para assinatura do Contrato, será(ão) o(s) Sr(s) [ ] 

e) O n.º da conta do Banco, onde serão depositados os pagamentos referentes ao Contrato, é [ ] . 
 

Assim, sendo essa proposta a expressão da verdade, firmamo-la para que seja válida e produza 

os efeitos jurídicos desejados. 

 

Local, [...] de [...] de 20[...] 

 
[Nome e assinatura do Responsável Legal pelo LICITANTE] 

(Preencher em papel timbrado da empresa) 
 
 

 


