
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 05.105.135/0001-35 

 

Praça Jarbas Passarinho, 100 – CEP: 68.450-000 – Moju – PA 
Telefones: (91) 3756-1214 

 

ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00025 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00025. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14/ 08/ 2017. 
HORÁRIO: 10h00min – Horário de Brasília. 
 
Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC 
(MF) nº_________________________ e inscrição estadual nº __________________, 
estabelecida no (a)__________________________________, para a prestação de serviços 
de conexão à internet, em conformidade com o edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-
00025. 
Portanto, oferecemos a esse Município o preço Global a seguir indicado,, observadas as 
especificações de que tratam os ANEXO I – Termo de Referência e Anexo II - Itens, das 
Especificações Técnicas e das Localidades: 
 
ITEM / DESCRIÇÃO / LOCALIDADE / QUANTIDADE / VALOR MENSAL por Mbps e 
VALOR MENSAL DO TOTAL com fornecimento do(s) equipamento(s) (descrições) R$ 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA da nossa proposta par é o seguinte: 
R$ (_____________________________por extenso________________).  
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua 
entrega à Pregoeira do Município de Moju, observada o disposto no caput e parágrafo único 
do art. 110 da Lei no 8.666/93. 
Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas relacionadas à 
execução do contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos 
sociais. 
Os dados da nossa empresa são os seguintes: 
a) Razão Social: ________________________________________________; 
b) CGC (MF) no: ________________________________________________; 
c) Inscrição Estadual no: __________________________________________; 
d) Endereço: ____________________________________________________; 
e) Fone: _____________________ Fax (se houver): ____________________; 
E-mail:_______________. 
f) CEP: __________________________; e 
g) Cidade: ________________________ Estado: _______________________; 
h) Banco _________;  Agência:_____________;  Conta:___________________. 
cidade, ____ de ______________ de _______. 
______________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
Observações: Emitir em papel que identifique a licitante 
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