
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

PREFEITURA MULTICAMPI 

  

AANNEEXXOO  VVII  
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
 
 
 

(em papel personalizado da empresa) 

À UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
 

Referência: Dispensa de Licitação 
 

 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. 

 
 Apresentamos nossa proposta para a prestação dos serviços, conforme descrito abaixo, de acordo 
com a legislação em vigor e condições do Edital e seus anexos. 

 Declaramos ter total conhecimento das condições da presente dispensa, e a elas nos submetemos 
para todos os fins de direito. 

O prazo de validade da proposta é de: ________ (______) dias, contados da data de abertura da 
dispensa. (Obs.: Não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias). 

Nos comprometemos a executar os serviços em conformidade com prazos estabelecidos no Edital e 
seus Anexos. 

Nos comprometemos, ainda, a assinar o contrato no prazo determinado no Edital e seus anexos. Para 
esse fim, fornecemos os seguintes dados: 

 
 

RRaazzããoo  SSoocciiaall:: _______________________________________________________________________ 

CCNNPPJJ::             _______________________________________________________________________ 

EEnnddeerreeççoo::       _______________________________________________________________________ 

EE--mmaaiill:           _______________________________________________________________________ 

CCiiddaaddee:: _____________________ EEssttaaddoo:: ________________  CCEEPP::  __________________________ 

TTeelleeffoonnee: _____________________ FFaaxx:: __________________ CCeelluullaarr: _______________________ 

PPeessssooaa  ppaarraa  ccoonnttaaddoo: ________________________________________________________________ 

BBaannccoo::  ______________________________________________    AAggêênncciiaa::____________________________________  NNºº  ddaa  CCoonnttaa  ________________________________  

 

 



 Modelo de Planilha de Preços Unitários 

 
LOTE 

N° do 
Item 

Item Unid.  Quant. Total 
Valor Unitário 

(R$) 
Preço Total 

(R$) 

1 Recarga extintores tipo Co2 cap. 4KG Kg 88   

2 Recarga extintores tipo Co2 cap. 6KG Kg 1236   

  3 Recarga extintores tipo Co2 cap. 10KG Kg 100   

4 Recarga extintores tipo PQS-ABC cap. 2KG Kg 160   

5 Recarga extintores tipo PQS-ABC cap. 4KG Kg 324   

6 Recarga extintores tipo PQS-ABC cap. 6KG Kg 1980   

7 Recarga extintores tipo PQS-ABC cap. 8KG Kg 344   

8 Recarga extintores tipo PQS-ABC cap. 12KG Kg 172   

9 Recarga extintores tipo AP 10Lts. Kg 1004   

TOTAL (R$)  

 
Declaro que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, despesas com 
mão-de-obra para carga e descarga, embalagem das cargas, frete, tributos, taxa de administração, encargos 
sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a 
esse título. 

 

 

 
 _____________________________________________ 

Local e data Assinatura e carimbo da empresa 

 


