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      ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-xxxxx 
   

Modelo de Proposta Comercial   
Razão Social:   
CNPJ:   
Endereço:   
Fone/Fax: 
  
Pela prestação dos serviços objeto da licitação ofertamos o seguinte preço:   
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) 

01 Prestação de serviços de pagamento da folha de salários dos 
servidores ativos, concursados, contratados e comissionados 
da Prefeitura de Dom Eliseu, concessão de crédito consignado 
em folha de pagamento, em conformidade com o Edital, Termo 
de Referência e Anexos. 

 

    
Valor por extenso:  _________________________________________ 
   
1. O valor ofertado é líquido, não cabendo ao Contratado a retenção de qualquer parcela ou 
percentual a qualquer título;    
 
2. Prazo de validade da proposta: conforme edital e anexos;   
 
3. Condições de execução dos serviços: conforme edital e anexos;   
 
4. Prazo de pagamento: conforme edital e anexos; e 
 
5. Declaro para os devidos fins que esta empresa atende plenamente aos requisitos de 
habilitação, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. 
   
 
 
Local e data. 
     

_____________________________________________________   
(Nome completo e assinatura do representante legal.)   
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ANEXO VI 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-xxxx  

     
   
   

MODELO DE PROCURAÇÃO   
   
   

  
Pelo instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a Empresa ......................., 
com sede na ................................ (endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ nº 
.........................., representada, neste ato, pelo Sr. ................................, (nome, nacionalidade, 
estado civil, profissão), residente e domiciliado na ............................ (endereço completo), nomeia 
e constitui seu representante o(a) Sr(a). .............................., (nome, estado civil, profissão), 
portador da cédula de identidade RG nº ................ e do CPF nº .........................., a quem são 
conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregão 9/2020- instaurado pela 
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou 
desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da 
interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.    
 
 
Local e data. 
   
   
______________________________________________ 
(Assinatura do responsável pela outorga.) 
   
   
 
  
 

 

 


