Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
PROPOSTA COMERCIAL
Proposta que faz a empresa ..................................................... Inscrita no CNPJ (MF) nº ....................................,
Inscrição Estadual nº ..........................................., estabelecida no município de .................................................,
ao Pregão nº ................, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para fornecimento parcelado de gasolina comum e
óleo diesel S-10, na bomba, para abastecimento dos veículos e equipamentos de propriedade do Sesc/ES, sob
o critério de maior percentual de desconto ofertado sobre o Preço Médio divulgado pela Agência Nacional de
Petróleo - ANP praticado no município pertinente ao Lote ofertado, tomando como base a penúltima semana
(ou a última, caso a penúltima não esteja disponível do site da ANP) do mês que antecede ao mês a ser
faturado, chegando-se desta forma ao Preço Final a ser pago pelo Sesc/ES, sendo que caso o Preço Final
venha a ser maior que o preço praticado na bomba do proponente, na mesma semana referida, então o preço
a ser pago pelo Sesc/ES será o da bomba do proponente, tudo de conformidade com o estabelecido no Edital
ora referenciado e seus anexos.

LOTE ÚNICO: CENTRO DE ATIVIDADES DE VITÓRIA - CAV.
MODELO DE PROPOSTA

ITEM

VALOR TOTAL

VALOR GLOBAL
ANUAL ESTIMADO
PELO Sesc/ES
SEM DESCONTO

VALOR DO
PERCENTUAL DE
DESCONTO
OFERECIDO

PREÇO GLOBAL ANUAL
COM DESCONTO
(VALOR DA PROPOSTA)

R$ 212.901,43

... %

R$...

UNIDADE DO Sesc: Centro de Atividades de Vitória - CAV.
PERCENTUAL DE DESCONTO: ....................... % (............................... por cento)
MUNICÍPIO DE BASE PARA TABELA ANP: ...........................................
Declaramos que no desconto ofertado estão computadas todas as despesas com salários, encargos sociais,
seguros, impostos, lucro, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições
fiscais e parafiscais, uniformes, administração, transportes, taxas, despesas diretas e indiretas em geral, e
demais condições de fornecimento necessárias em decorrência, direta e indireta, da execução do objeto desta
licitação.
Declaramos que o local de abastecimento é: .............................. (nome do posto, razão social e endereço
completo), e que dista .......... km do Centro de Atividades de Vitória - CAV do Sesc/ES.

Local e data:

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da empresa

INSTRUÇÃO: usar papel timbrado da empresa, e apor o carimbo do CNPJ.
Praça Misael Pena nº 54 – Parque Moscoso – Vitória – ES – CEP 29018-300 – Tel.: (27) 32323100
Fax: (27) 32220078 – CNPJ: 05.305.785/0001-24

