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ONDE SE LÊ:  

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(MODELO A SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE) 

 

À  

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  

COLETA DE PREÇOS Nº XXX/2017  

PROCESSO ASF Nº XXX/2017 

 

  (Razão Social da Empresa), estabelecida na ..........(endereço 

completo), inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada por seu 

representante legal no uso de suas atribuições, vem através desta, apresentar sua 

PROPOSTA COMERCIAL nos termos abaixo:   

 

1) O preço acima é final e nele estão incluídos todos os custos, tributos, 

encargos sociais e demais despesas relativas ao fornecimento objeto 

desta Seleção de Fornecedores. 

2) Tendo em vista a necessidade atual conhecida da ASF, estima-se a 

realização anual do quantitativo constante nos ANEXOS A e B, do 

Memorial Descritivo. 

3) A proponente deverá apresentar sua proposta, informando o valor 

anual de cada item, sendo que o Responsável pelo Certame levará em 

conta o valor global da proposta. 

4) Deverão ser cotados todos os itens que compõem o lote único, sob 

pena de desclassificação. 

5) Os valores referentes aos exames eventuais e aos exames laboratoriais 

serão remunerados sob demanda, conforme valores informados no 

ANEXO A do Memorial Descritivo, que deverá vir acompanhado da 

Proposta Comercial. 

São Paulo, ____ de ___ de 2017. 
NOME DA EMPRESA 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR ANUAL 

1 Serviços de Saúde Ocupacional R$ 

2 

Realização de exames laboratoriais e serviços eventuais 
complementares (conforme valor total geral do Anexo 
“A” do Memorial Descritivo) 

R$ 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 
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LEIA-SE: 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(MODELO A SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE) 

À  

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  

COLETA DE PREÇOS Nº XXX/2017  

PROCESSO ASF Nº XXX/2017 

  (Razão Social da Empresa), estabelecida na ..........(endereço 

completo), inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada por seu 

representante legal no uso de suas atribuições, vem através desta, apresentar sua 

PROPOSTA COMERCIAL nos termos abaixo: 

Item Descrição do Objeto Valor unitário Valor Anual 

01 

Serviços de Saúde Ocupacional 

(conforme quadro estimado do 

Anexo “B”) 

R$ [por funcionário] R$ [XXX] 

02 

Realização de exames 

laboratoriais e serviços eventuais 

complementares (conforme valor 

total geral do Anexo “A”) 

R$ [somatória do 

valor unitário de 

todos os exames e 

serviços eventuais] 

R$ [XXX] 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ [XXX] 

6) O preço acima é final e nele estão incluídos todos os custos, tributos, 

encargos sociais e demais despesas relativas ao fornecimento objeto 

desta Seleção de Fornecedores. 

7) Tendo em vista a necessidade atual conhecida da ASF, estima-se a 

realização anual do quantitativo constante nos ANEXOS A e B do 

Memorial Descritivo para efeito de cálculo do valor total do item. 

8) A proponente deverá apresentar sua proposta, informando o valor 

anual de cada item, sendo que o Responsável pelo Certame levará em 

conta o valor global da proposta. 

9) Deverão ser cotados todos os itens que compõem o lote único, sob 

pena de desclassificação. 

10) Os valores referentes aos exames eventuais e aos exames laboratoriais 

serão remunerados sob demanda, conforme valores informados no 

ANEXO A do Memorial Descritivo, que deverá vir acompanhado da 

Proposta Comercial. 

São Paulo, ____ de ___ de 2017. 

 
NOME DA EMPRESA 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 


