
A Prefeitura de Papagaios/MG. Processo Licit. 035/2016, Pregão 024/2016 

Comunica que o Edital sofreu alteração. Nova Dt. Abertura: 20/04/2016 às 15:30h. 

Informações no site www.papagaios.mg.gov.br ou e-mail: 

licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo Tel: (37) 3274-1260. Pregoeira 

 

 

Onde Lê-se: 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016 

 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando 

todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

 

ITEM UNID QTDE 

DESCRIÇÃO 

MINUCIOSA DO 

PRODUTO 

MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

       

       

 

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): 

 

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 

computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 

obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras 

obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 

acréscimos a qualquer título.) 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 

entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de 

Fornecimento. 

 

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:  

(garantia de no mínimo 03 (três) meses, que começará a correr ao término da 

garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo 

inicial a partir da data de entrega do produto) 

 

DECLARO: 

 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, bem 

como declara que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste 

edital. 

 

_____________________, ______ de ___________ de 2016. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 

 

http://www.papagaios.mg.gov.br/
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