








































































































































































































ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL 

 

LOCAL, DATA 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 

OBJETO: contratação de empresa especializada em gestão de metrologia, certificação, 

qualificação e assistência técnica, com fornecimento de peças, insumos, acessórios e 

consumíveis para gestão do parque de equipamentos laboratoriais utilizados nas análises 

realizadas no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá – LACEN-AP/ 

Diretoria Executiva de Vigilância Laboratorial-DEVL, diretoria que compõe a  

Superintendência de Vigilância em Saúde/SVS-AP, através do fornecimento de serviços 

continuados de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO 

TÉRMICA, CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  LABORATORIAIS  E  INSTALAÇÃO  DE 

SOFTWARE PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS,  conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.  

 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto acima referenciada, 

pelo valor de R$ _________ (_______________________), para execução em ____ (____) dias 

consecutivos, conforme PLANILHA DE PREÇOS anexa. Declaramos que em nossa proposta 

estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, 

ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta 

ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à 

mobilização e desmobilização de pessoal (quando cabíveis), máquinas e equipamentos, sem 

que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à SVS. Na execução dos 

serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou 

qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções da fiscalização da SVS, assumindo, desde já, a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as 

especificações. Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇO é de ___ 

(_____) dias corridos, a contar da data de recebimento pelo órgão. Caso nos seja adjudicado o 

objeto da presente contratação, nos comprometemos a assinar o instrumento contratual no 

prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 

___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em __/__/____, 

Órgão Expedidor ____________, e CPF nº ________, como representante desta Empresa, 

Telefone: ( ___ ) e E-mail: ________________. Finalizando, declaramos que temos pleno 

conhecimento de todos os aspectos relativos à contratação em causa e nossa plena 

concordância com as condições estabelecidas no termo de referencia e contato. 

 
______________________________________ 

EMPRESA/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 



 

PLANILHA DE PREÇOS 

 

DATA DA PROPOSTA: ..../..../.... 

VAL. PROPOSTA: 90 DIAS 

CONDIÇÕES PAGAMENTO : 30 DIAS TIPO 

DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

REAJUSTÁVEL : NÃO FRETE : CIF 

ALÍQUOTA IPI : 0,00 

 

CNPJ PROPONENTE: RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE: 
(BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE) 

Endereço: 

Email:  
Telefone: Cidade:                       UF: 

 

LOTE I 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


