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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/0046 

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de máscara facial de pano para o Sesc Pará. 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 (papel timbrado da licitante) 

1. Especificação dos objetos e quantitativos: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
R$ 

UNITÁRIO 
R$  

TOTAL  

01 
Mascara facial de pano confeccionada com 3 camadas - mistura e 
composição: I 90% algodão com 10% elastanho, II 92% algodão com 8% 
elastano e III 96% algodão com 4% elastano, cor branca, com arte Sesc. 

10.000 
Un 

  

 

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo 
Licitatório Pregão n°. 20/0046-PG e seus Anexos. 
 

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas 
todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais 
despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro. 
 

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 

5.  Dados Bancários: Banco ________ –  Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______. 
 

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante. 
 

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e 
recibo devidamente atestado. 
 

8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 12 (doze) dias uteis. 
 

9. Local de Entrega:   
 

Unidade Endereço 

UPR – Unidade de Produtora de Refeições 
Av. Senador Lemos, 4061, Bairro Umarizal, CEP 

66050-000, Belém – PA 

 

Cidade, UF, ______ de _________ de 2020 

___________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome legível e por extenso 

Observações: 

1. Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, 
sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face 
as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação 
da mesma; 

2. A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que 
não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital; 

3. Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum 
dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a Comissão Permanente de 
Licitação. 


