
ADENDO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À Companhia Potiguar de Gás (POTIGÁS) 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 002/2020 

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

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para a contratação do objeto 

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

O preço global para execução do objeto da Licitação em referência é de R$ ____________ 

(_________________________), conforme Planilha de Preços Unitários - PPU apresentada, assumindo 

inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação. 

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-obra 

indireta, ferramentas, EPI, tributos, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, fiscal e 

comercial, enfim, todos os componentes de custo dos serviços necessários à perfeita execução do 

objeto do 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; 

c) Na execução dos 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) Os dados cadastrais são (Razão Social_______________________________________, CNPJ 

Nº_________________________, Endereço _____________________________, Telefones (XX) 

____________________e E-mails para contato ______________________); 

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

____________________________, CPF nº ____________________, Cargo ___________________ e 

E-mail _________________________________]; 

f) Os dados bancários, onde serão depositados os pagamentos referentes ao Contrato, é (Banco 

___________, Nº _____, Agência _______, Conta Corrente___________). 

 

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) 


