ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 15/2019
PROPOSTA DE PREÇO

À
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA – UNILA
A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA (TBS – ASSESSORIA EM MEDICINA DO
TRABALHO E FISIOTERPIA OCUPACIONAL com sede na R. DR. BARBOSA DE ANDRADE, 234 – JD. GUANABRA -CEP: 13073-212 – CAMPINAS /SP, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 03.285.064/0001-74, IE: Isenta , (19) 3114-7900 , diretoria@tbsmedtrab.com.br , POR
MEIO DE SEU REPRESENTANTE : SÉRGIO RICARDO DE LIMA , portador(a) da Cédula de
Identidade com Registro Geral nº. 23.934.528-9- e inscrito(a) no CPF sob o nº. 217.818.528-20
APRESENTA A PROPOSTA COMERCIAL ABAIXO:

DESCRIÇÃO/
Item

Qtd.
ESPECIFICAÇÃO

02

Exame Oftalmológico (Fundoscopia,tonometria e acuidade visual)

TOTAL ESTIMADO:

140

Valor estimado

Valor estimado

unitário

Total

R$ 240,00

R$ 33.600,00

R$33.600,00 **

** Oferta do Pregão on line = R$ 33.601,00 . Proposta com desconto formalizada: R$
33.600,00
Validade da proposta : 60 dias
OBS : Já habilitado no SIAPNET

➢

Declaramos que garantimos o fornecimento dos bens sempre que solicitados e no prazo
exigido no Termo de Referência contados a partir do envio/recebimento da “Solicitação de
Fornecimento” e/ou Nota de Empenho.
➢
Declaramos que todas as parcelas solicitadas dos bens atenderão às exigências e
especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2019, assim como a toda legislação inerente
ao fornecimento do(s) mesmo(s).
➢
Declaramos que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e
despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
➢
Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir
da presente data.
➢
Declaramos que garantimos, ao longo do período de vigência da ata de registro de preços
a qualidade e as quantidades dos bens solicitados, assim com às exigências emanadas dos órgãos
competentes no que se refere ao carregamento, transporte e descarregamento dos mesmos.

➢

Indicamos e nomeamos o(a) Sr(a). SÉRGIO RICARDO DE LIMA , portador(a) da
Cédula de Identidade com Registro Geral nº. 23.934.528-9- e inscrito(a) no CPF sob o nº.
217.818.528-20 como nosso(a) representante legal, com competência e autorização para decidir
e resolver toda e qualquer solicitação, reclamação e/ou pendência inerentes e durante a execução
do objeto contratado, podendo ser contatado pelo(s) telefone(s) (19) 3114-7900/99777-5794
➢
Informamos, abaixo, nossos dados para futuros compromissos, caso nossa empresa seja
a vencedora deste certame licitatório.
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA (TBS – ASSESSORIA EM MEDICINA DO
TRABALHO E FISIOTERPIA OCUPACIONAL com sede na R. DR. BARBOSA DE ANDRADE, 234 – JD. GUANABRA -CEP: 13073-212 – CAMPINAS /SP, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 03.285.064/0001-74, IE: Isenta , (19) 3114-7900 , diretoria@tbsmedtrab.com.br , POR
MEIO DE SEU REPRESENTANTE : SÉRGIO RICARDO DE LIMA , portador(a) da Cédula de
Identidade com Registro Geral nº. 23.934.528-9- e inscrito(a) no CPF sob o nº. 217.818.528-20 ,
com domicílio bancário no banco: BANCO: 033- Santander - . AGÊNCIA nº.: 3705-0. CONTA
nº.: 13.000268-5.
Campinas, SP 18 de ABRIL de 2019

.................................................................................
Representante Legal da Empresa
SÉRGIO RICARDO DE LIMA ,
portador(a) da Cédula de Identidade com
Registro Geral nº. 23.934.528-9- e
inscrito(a) no CPF sob o nº. 217.818.528-20

Observação: A proposta de preço deverá estar impressa em papel timbrado ou com
carimbo CNPJ da empresa.

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 15/2019
PROPOSTA DE PREÇO

À
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA – UNILA
A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA (TBS – ASSESSORIA EM MEDICINA DO
TRABALHO E FISIOTERPIA OCUPACIONAL com sede na R. DR. BARBOSA DE ANDRADE, 234 – JD. GUANABRA -CEP: 13073-212 – CAMPINAS /SP, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 03.285.064/0001-74, IE: Isenta , (19) 3114-7900 , diretoria@tbsmedtrab.com.br , POR
MEIO DE SEU REPRESENTANTE : SÉRGIO RICARDO DE LIMA , portador(a) da Cédula de
Identidade com Registro Geral nº. 23.934.528-9- e inscrito(a) no CPF sob o nº. 217.818.528-20
APRESENTA A PROPOSTA COMERCIAL ABAIXO:

DESCRIÇÃO/
Item

Qtd.
ESPECIFICAÇÃO

03

Mamografia (bilateral de rastreio)

TOTAL ESTIMADO:

30

Valor estimado

Valor estimado

unitário

Total

R$ 180,00

R$ 5.400,00

R$5.400,00

Validade da proposta : 60 dias
OBS : Já habilitado no SIAPNET

➢

Declaramos que garantimos o fornecimento dos bens sempre que solicitados e no prazo
exigido no Termo de Referência contados a partir do envio/recebimento da “Solicitação de
Fornecimento” e/ou Nota de Empenho.
➢
Declaramos que todas as parcelas solicitadas dos bens atenderão às exigências e
especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2019, assim como a toda legislação inerente
ao fornecimento do(s) mesmo(s).
➢
Declaramos que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e
despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
➢
Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir
da presente data.
➢
Declaramos que garantimos, ao longo do período de vigência da ata de registro de preços
a qualidade e as quantidades dos bens solicitados, assim com às exigências emanadas dos órgãos
competentes no que se refere ao carregamento, transporte e descarregamento dos mesmos.

➢

Indicamos e nomeamos o(a) Sr(a). SÉRGIO RICARDO DE LIMA , portador(a) da
Cédula de Identidade com Registro Geral nº. 23.934.528-9- e inscrito(a) no CPF sob o nº.
217.818.528-20 como nosso(a) representante legal, com competência e autorização para decidir
e resolver toda e qualquer solicitação, reclamação e/ou pendência inerentes e durante a execução
do objeto contratado, podendo ser contatado pelo(s) telefone(s) (19) 3114-7900/99777-5794
➢
Informamos, abaixo, nossos dados para futuros compromissos, caso nossa empresa seja
a vencedora deste certame licitatório.
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA (TBS – ASSESSORIA EM MEDICINA DO
TRABALHO E FISIOTERPIA OCUPACIONAL com sede na R. DR. BARBOSA DE ANDRADE, 234 – JD. GUANABRA -CEP: 13073-212 – CAMPINAS /SP, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 03.285.064/0001-74, IE: Isenta , (19) 3114-7900 , diretoria@tbsmedtrab.com.br , POR
MEIO DE SEU REPRESENTANTE : SÉRGIO RICARDO DE LIMA , portador(a) da Cédula de
Identidade com Registro Geral nº. 23.934.528-9- e inscrito(a) no CPF sob o nº. 217.818.528-20 ,
com domicílio bancário no banco: BANCO: 033- Santander - . AGÊNCIA nº.: 3705-0. CONTA
nº.: 13.000268-5.
Campinas, SP 15 de ABRIL de 2019

.................................................................................
Representante Legal da Empresa
SÉRGIO RICARDO DE LIMA ,
portador(a) da Cédula de Identidade com
Registro Geral nº. 23.934.528-9- e
inscrito(a) no CPF sob o nº. 217.818.528-20

Observação: A proposta de preço deverá estar impressa em papel timbrado ou com
carimbo CNPJ da empresa.

