Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI

ANEXO IX
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

O
Preço
Global
Proposto
é
de
R$
____________
(____________________________________________________), a preços de
_____/20__
, conforme mencionado na planilha anexada à presente proposta, já
incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive
materiais a serem utilizados, equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos
trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em
geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução
dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e
cronograma físico-financeiro, no período máximo de ____(número de dias por extenso)
dias, nos termos do Edital No ____/______ e seus Anexos.
O prazo de validade da proposta é de ___(número de dias por extenso) consecutivos, a
contar da data de apresentação da proposta, nos expressos termos da Lei nº 8.666/93,
consolidada.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato
no prazo determinado no documento de convocação e executar o serviço no prazo e
condições estabelecidas neste ato convocatório.
Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______.
_______________________________________________
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante
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(Empresa) _________________________________________, com sede na cidade de
________________________, na ________________ (endereço) _____________,
inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº ____________________, neste ato representada por
_______________________________________, abaixo assinado, declara, para os
devidos fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referência,
propondo a execução das obras e serviços nele fixados, de acordo com o orçamento
apresentado nas seguintes condições:
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Prezados Senhores,
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEMOBI

