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PROPOSTA DE PREÇO (MODELO REFERENCIAL) 
(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta) 

 
 
CREDENCIAMENTO Nº: 002/2020 
OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para a prestação de serviços de seguro de vida e acidentes 
pessoais em grupo para os empregados da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A – EMDEC, 
com valores descontados integralmente no pagamento mensal dos empregados segurados, sem ônus para a EMDEC. 
 
Nome da Proponente:  
Endereço: 
Telefone:        e-mail: 
CNPJ  nº:  
Banco:      Conta Corrente:     
Agência:  
Cidade: 
 
 

Item Descrição Sucinta do Objeto Montante Salarial 
Segurável (A) 

Taxa Percentual 
Ofertada pela 

Empresa 
(B) 

Valor Total Mensal R$ 
(A x B) 

1 

Contratação de empresa 

especializada para a prestação de 

serviços de seguro de vida e 

acidentes pessoais em grupo. 

R$ 3.969.221,20 _________% R$ ________________ 

 
 

Valor Total Mensal R$ 
(A x B) 

Duração do Contrato em meses 
(C) 

VALOR TOTAL DO CONTRATO 
(A x B x C) 

R$ ________________ 24 meses R$ ________________ 

 
 

VALOR TOTAL PARA 24 MESES: R$___________________ (VALOR POR EXTENSO) 

 
Declaramos, sob as penas da lei, que: 
 

a) Nos preços propostos estão inclusos todos os custos, despesas, tributos, encargos e incidências, diretos ou 
indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre os serviços solicitados no Anexo I – Termo de 
Referência.  

 
b) Esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, sendo que a desistência após a fase de habilitação, 

sujeitará o licitante às penalidades indicadas no Edital. 

 
c) Por ser de nosso conhecimento, atendemos e nos submetemos a todas as cláusulas e condições do Edital, 

relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 13.303/2016. 
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d) A prestação de serviços atenderá integralmente às especificações do objeto descritas no Anexo I – Termo de 

Referência do Edital. 
 

Prazo de validade da presente proposta: 90 (noventa) dias corridos. 

 
 
Data: ___/___/___ 

Assinatura:  

(representante legal) 

Nome: 

RG:  

CPF: 


