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ANEXO VIII 

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À Câmara Municipal de Serra Negra, Estado de São Paulo, Pregão Presencial nº ____/2018 
 

OBJETO – Presencial para Contratação de Operadora de Plano de Saúde com registro ativo e regular junto a ANS – Agência 
Nacional de Saúde, para disponibilização de plano de saúde aos servidores ativos da Câmara Municipal de Serra Negra, bem 
como, seus dependentes, nas quantidades e especificações estimadas, com as seguintes características: 

 

 

 Valores – Titulares e Dependentes 

 Faixa Etária Preço Unitário 

0 a 18 anos  

19 a 23 anos  

24 a 28 anos  

29 a 33 anos  

34 a 38 anos  

39 a 43 anos  

44 a 48 anos  

49 a 53 anos  

54 a 58 anos  

59 em diante  

 Total  

Tipo Preço Unitário 

Consultas em consultório e Pronto Socorro e Pronto 

Atendimento 
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Exames simples e de alto custo realizados em regime 

ambulatorial 
 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       OBS.1.: Poderão ser utilizadas apenas duas casas decimais após a vírgula para fixação dos preços/valores expressos em R$ 

(reais) e das taxas percentuais. Desta forma, as empresas licitantes também devem observar estes critérios durante a etapa de 
lances, caso contrário será necessário o arredondamento a menor do preço e/ou da taxa quando do realinhamento da proposta 
para adequação das casas decimais dos valores expressos em R$ (reais). 

 

Propomos entregar/executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objeto deste Pregão Presencial 

nº ___/2018, de acordo com os prazos, as quantidades e as especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, estando 
incluídos no valor acima proposto todos os encargos operacionais e tributos devidos. 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
 

 

Declaramos que no custo apresentado estão incluídos e considerados: 
 

1) Os valores dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, equipamentos e afins fornecidos, acrescidos de todos os respectivos 
encargos sociais; 

 

2) Emolumentos e todas as despesas operacionais e encargos que venham a incidir sobre o objeto desta licitação; 
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3) Todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, bem como demais 
encargos, se exigidos na forma da lei, tais como: horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio-alimentação, 
transporte, inclusive sob a forma de auxílio-transporte local; 

 

4) Despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e 

 

5) Quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, e todos os componentes de custo dos produtos, necessários à perfeita 
satisfação do objeto deste Edital e seus Anexos, de forma a se constituir na única e total contraprestação a ser paga pela Câmara 
Municipal de Serra Negra. 

 

 

Local/data:  ,  de  de 2018. 
 


