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ANEXO I – MODELO PADRONIZADO DE PROPOSTA.  

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO/RS. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/2015.  EDITAL N.º 008/2015.  TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015. 

 

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 
A proposta deverá ser entregue até o dia 05 de março de 2015, até as 09:00 na Secretaria Municipal de Administração Finanças e 

Planejamento – Setor de Licitações. 

PESSOA JURÍDICA: 

 

CNPJ:                                                                                                  INCR. EST.:  

 

ENDEREÇO:  

 

CIDADE:                                                                          ESTADO: RS. 

 

TELEFONE PARA CONTATO:        Endereço de e-mail: 

 

 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

OBJETO: Encaminhamos ao Município de Jacuizinho – RS proposta Financeira para participar do processo em epígrafe que tem por 

objeto a CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS, com área de 980,40 m², localizada na Rua Nelcindo 

Muratt, junto a Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, centro desta cidade, nos termos do Termo de Compromisso PAC2 10556/2014, 

celebrado entre o Município e a União da República Federativa do Brasil, através do Ministério da Educação - Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO, PROJETO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, TUDO CONFORME 

DESCRITO NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 008/2015, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015. 

 

Em consonância com esse objeto, declaramos: 

 

1- que nos comprometemos a executar o objeto como descrito nos documentos da Licitação; 
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2- que o prazo de validade da presente Proposta, contado a partir da data limite para entrega da Documentação e Proposta, é de 

sessenta (60) dias; 

3- que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente Proposta correrão unicamente por nossa conta; 

4- que a apresentação desta Proposta, considerou o pleno conhecimento das condições onde serão executadas as obras e serviços; 

5- que o preço global ofertado para execução das obras e serviços objetos desta Licitação é o seguinte: 

ITEM 1 - Contratação de Empresa para a Execução da Obra de construção de quadra poliesportiva com vestiários, com área de 980,40 

m², localizada na Rua Nelcindo Muratt, junto a Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, Centro do Município de Jacuizinho - RS, com 

fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com memorial descritivo, projeto, cronograma e planilhas orçamentárias em anexo ao 

presente Edital, observando os critérios de qualidade técnica que atendam as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), bem como o prazo previsto para conclusão da obra. 

 

Valor Global do Item 01 - R$.______________________ (_________________________________________________________), 

sendo R$.___________________ (___________________________________________________________), referente a Materiais, e, 

R$. _________________________ (_____________________________________________________), referente à Mão de Obra. 

 

 

6 - que concordamos expressamente com todas as disposições contidas nas cláusulas e condições do Instrumento Convocatório desta 

Licitação, e reconhecemos ao Município de Jacuizinho/RS, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer 

direito indenizatório; 

7 - que o Município de Jacuizinho /RS, não aceitará Cláusulas ou Condições que estipulem o faturamento por pessoa jurídica diversa 

daquela que apresentar a Proposta. 

                              

(cidade)............................................, (data) ......... de ..................................... de 2015. 

 

___________________________________________ 

                   Assinatura do Proponente 

CARIMBO DA EMPRESA COM O Nº DO CNPJ: 

 


