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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Centro de Compras

Proposta - FHB-DF/PR/CCOMPRAS

ANEXO - III
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(Em papel mbrado da empresa)

À Fundação Hemocentro de Brasília-FHB
A/C Sr. Pregoeiro
PROCESSO Nº 00063-00002137/2020-52
Dispensa de Licitação Nº _______/2020 - Lei nº 13.979/2020 - Lei de enfrentamento da emergência de saúde pública.
Prezado Senhor(a),
Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para fornecimento de material (s) técnico (s) sob demanda pelo valor de
R$ ________ (____________), conforme Ato Convocatório e seus anexos e dos preços abaixo:

ITEM

01

DESCRIÇÃO

MÁSCARAS FACIAIS DE USO NÃO
PROFISSIONAL (MÁSCARA DE TECIDO) consta o detalhamento da especificação do
produto no item 2 do Termo de Referência
(Logotipo do Hemocentro)

UNIDADE DE
MEDIDA

UND

QUANT

VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

1.000

VALOR TOTAL ESTIMADO R$
(valor por extenso)
O prazo de validade da proposta é de _____ (______) dias, contados da data de abertura do Pregão Eletrônico
nº _____/2020. (Obs.: não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias).
Declaramos que no(s) preço(s) acima proposto(s), estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do
material técnico, objeto do Ato Convocatório e seus anexos, bem como todas as despesas com a mão-de-obra a ser
utilizada bem como todos os tributos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação e que influenciem na formação dos preços
desta proposta.
Declaramos total concordância a todas as condições estabelecidas no Ato Convocatório da Dispensa de Licitação nº
6/2020 e seus anexos. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo
determinado no Ato Convocatório e seus anexos, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:
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DADOS DA EMPRESA
Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Tel/Fax:

CEP:

Cidade:

UF:

Banco:

Agência:

C/C:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome:
Endereço:
CEP:

Cidade:____________________________ UF:____________

CPF:

Cargo/Função

RG:

Órgão Expedido:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Local e data

Nome e assinatura do responsável legal

OBS: Inclusão na Proposta das seguintes informações:
Descrição detalhada dos itens, com indicação de todas as características dos produtos cotados, com especificações
claras e detalhadas;
Inclusão de toda e qualquer observação necessária ao conhecimento da FHB/DF que complementem as
especificações mínimas requeridas referentes aos produtos cotados.
Preço unitário e total da proposta em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso.
Razão social, endereço completo, telefone/fax, da empresa proponente, CNPJ, nome do banco, agência e n° da conta
bancária onde deseja receber os seus créditos.
Juntar todos os documentos solicitados no Ato Convocatório e seus anexos.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SMHN Quadra 03 Conjunto "A" Bloco A, Prédio Anexo, 1º Andar - Bairro Asa Norte - CEP 70710-908 - DF
(61) 3327-4457
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