
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA 

 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 04/2022 

 

Ao Instituto Federal do Espírito Santos campus Aracruz 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços referente à contratação de empresa 

concessão onerosa de uso de espaço público para instalação de empresa especializada em manipulação 

de alimentos, fornecimento de refeições, lanches e prestação de serviços relacionados a 

restaurante/lanchonete para o Ifes campus Aracruz, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Edital e Anexos. 
 

LOTE ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 
de 

Medida 
Quantidade 

Valor de 
Referência 

1 

1 
LANCHE PADRÃO - conforme 
detalhamento item 9 

unid 1 R$ 

2 
REFEIÇÃO PADRÃO “PRATO FEITO” - 
conforme detalhamento item 10 

unid 1 R$ 

- 3 

REFEIÇÃO “SELF SERVICE” - conforme 
detalhamento item 11 

OBS: Não haverá lance para este Item 

Kg 1 

Valor 
limitado a 3 
vezes o valor 
do PF 

Total dos itens 1 e 2 R$ 

 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

abertura da licitação. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de 

Referência. 

Declaramos que nos preços cotados já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, transporte, 

uniformes, fiscalização, relógio de ponto, EPI e EPC, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e 

previdenciárias, taxa de administração, lucro, bem como, todos os outros cursos que incidam ou 

venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta contratação. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo 

determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 
 

Dados da Empresa: Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura 

do Contrato: 

Razão Social: Nome: 

CNPJ/MF: Endereço: 

Endereço: CEP: 

Cidade/UF: Cidade/UF: 

CEP: CPF/MF: 

Tel./Fax: RG/Órgão Expedidor: 

E-mail: Cargo/Função: 

Banco: Naturalidade: 



Agência: Nacionalidade: 

Conta: Estado Civil: 
 E-mail: 

 

 

 
 

(Assinatura do responsável pela empresa) 
(Nome) 

(R.G.) 

(Cargo) 

 
Observações: emitir preferencialmente em papel que identifique a licitante 


