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ANEXO XI -  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2022 

 

 

AO 

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE 

 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL “GUIOMAR 

ROEBBELEN”. 

 

 

 

A  empresa _____________________________________________________________,  

inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº_____________________________________________,    

inscrição estadual   nº   _________________,   estabelecida   à    Av./Rua   

_____________________________________________________________________..,   nº    

_______.,     bairro 

______________________________________, na cidade de 

________________________, telefone __________________, e-mail 

___________________________, vem pela presente apresentar abaixo sua 

proposta de preços para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE 

DE SAÚDE PRONTO SOCORRO CENTRAL, de acordo com as exigências do 

presente edital. 

a) Valor Total: R$ ( ); 

b) Prazo para execução do contrato: O objeto da presente licitação deverá 

ser executado no período de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do 

contrato de prestação de serviços; 

c) Declaramos que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 30 

(trinta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser 

prorrogado por acordo das partes; 
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d) Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas 

as despesas e custos, como por exemplo: transportes, mão de obra, 

pedágio, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente 

licitação; 

e) Declaramos, outrossim, que por ser de nosso conhecimento, nos 

submetemos a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação 

supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, que 

integrarão o ajuste correspondente; 

f) Declaração da empresa licitante de que não possui em seu quadro 

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 

ou de sociedade de economia mista, no Município de Cubatão/SP, sendo 

de sua responsabilidade a fiscalização dessa obrigação. 

g) Apresentamos nossos dados bancários: 

NOME DO BANCO:................................. COD Nº ........................ 

NOME DA AGÊNCIA:..............................  

NÚMERO DA CONTA CORRENTE: ......................................................... 

 

 

 

 

  
Assinatura de sócio/proprietário ou Representante legal/ 

-carimbo da empresa- 

http://www.alphainstituto.com.br/

