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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

1

1 3 un.  R$ -    R$ -   

2 3 un.  R$ -    R$ -   

3 3 un.  R$ -    R$ -   

4 3 un.  R$ -    R$ -   

PREÇO GLOBAL - LOTE 1  R$ -   

* Preço Global - Lote 1 (por extenso): ______________________________________________________

* Prazo de garantia dos materiais: _________ meses (ver alíena "e" do subitem 5.1 do Edital)

*Dados bancários para pagamento: ____________________________________________________________

 - Declaramos:

Local/Data: ______________________________, ____ de _________________________ de 2018.

 Identificação da Empresa LICITANTE: _________________________________________

 Identificação do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________

 Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

Escada de mão em alumínio, tipo de abrir e 
extensível, com 07 degraus (de cada lado) em 
alumínio, rodízios na extremidade superior, 
sapatas em borracha antiderrapante nos 04 pés, 
possibilidades de uso: estendida, no formato pintor 
e separada, formando duas escadas, capacidade 
mínima de carga de 150 kg.

Escada de mão em alumínio, tipo de abrir e 
extensível, com 08 degraus (de cada lado) em 
alumínio com apoio para os pés, rodízios na 
extremidade superior, sapatas em borracha 
antiderrapante nos 04 pés, travamento automático 
na extensão, capacidade mínima de carga de 120 
kg.

Escada de mão em fibra de vidro, tipo de abrir e 
extensível, doméstica, com 06 degraus em 
alumínio de cada lado, com ranhuras 
antiderrapantes, sapatas em borracha 
antiderrapante nos 04 pés, limitador de abertura, 
1,80 metro de altura aproximadamente (tipo de 
abrir) e 3,85 metros de altura aproximadamente 
(tipo extensível).

Escada de mão em fibra de vidro, tipo extensível, 
com 27 degraus em alumínio com ranhuras 
antiderrapantes, sapatas em borracha 
antiderrapante nos 02 pés, com corda para 
acionamento, capacidade de carga mínima de 120 
kg (conforme norma ABNT-NBR 16308), altura 
3,00 metros fechada e 4,8 metros aberta 
aproximadamente.

* Prazo de validade da proposta: _________ dias, contados da data de abertura da sessão pública (ver alíena "c" do subitem 5.1 do 
Edital)

* Prazo de entrega dos materiais: _________ dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada (ver 
alíena "d" do subitem 5.1 do Edital)

1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 10 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do 
cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (subitem 10.5).

2. conhecimento de todas as condições previstas para o fornecimento dos materiais referente ao objeto licitado no Pregão Presencial 
n.º 02/2018 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.
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