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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0002/2022 - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA 
TIPO: MENOR PREÇO 

TERMO DE REFERÊNCIA 
TERMO DE FOMENTO Nº 851901/2017 

 
 
 

ANEXO  III 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
 
 
 
À 
Sociedade Brasileira de Fìsica 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sª nossa proposta de preços para contratação de empresa especializada em 
pesquisas para  Processo de Avaliação do Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 
Física (PROFIS/MNPEF), conforme os termos do Edital e Anexos, conforme item 14 (DA 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL), da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0002/2022. 
 
Na proposta deverá conter: 

● Cronograma Físico (atividades a serem realizadas e a etapas); 
● Cronograma de Desembolso para o desenvolvimento das pesquisas; 
● Os polos/instituições a serem atendidas; 
● E o valor da proposta (tipo MENOR PREÇO GLOBAL).   

 
A proposta deverá ser entregue digitalizada, não poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas, 
deverá estar datada, conter nome e Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e e-
mail e deverá estar assinada pelo representante legal da empresa.  
 
O preço proposto será em moeda corrente nacional, em algarismos, e deverá incluir todos os 
custos/benefícios, impostos, taxas, tributos e encargos inerentes, seguros, transportes, e 
demais despesas de qualquer natureza incidentes sobre a execução do objeto. 
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O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 
da abertura da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0002/2022 - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA no 
sistema SICONV. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 0002/2022 - 
DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no 
documento de convocação. 
Assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os 
seguintes 
dados: 
Dados da Empresa: 
● Razão Social: 
● CNPJ/MF: 
● Endereço Completo: 
● Tel./Fax: 
● E‐mail: 
● Dados Bancários: 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
● Nome: 
● Endereço completo: 
● RG/Órgão Expedidor e CPF/MF: 
● Cargo/Função: 
● Naturalidade: 
● Nacionalidade: 
● Estado Civil: 
Dados da Testemunha da Assinatura do Contrato: 
● Nome: 
● RG/Órgão Expedidor e CPF/MF 
 
 
 


