
OBS: A empresa licitante deverá assinar e carimbar todas as páginas desta proposta, incluindo as planilhas orçamentárias e o cronograma físico financeiro. 

 

ANEXO I – MODELO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO/RS. 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2016 - EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 016/2016 – CARTA CONVITE Nº. 004/2016 

 

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento. 
A proposta deverá ser entregue até o dia 10hs00min do dia 07 de abril de 2016 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO E EXECUÇÃO DO ACESSO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO, 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 016/2016, NA MODALIDADE DE 

CARTA CONVITE Nº 004/2016. 

 

Em consonância com esse objeto, declaramos: 

 

1- que nos comprometemos a executar o objeto como descrito nos documentos da Licitação; 



OBS: A empresa licitante deverá assinar e carimbar todas as páginas desta proposta, incluindo as planilhas orçamentárias e o cronograma físico financeiro. 

 

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 Pavimentação de Passeio e execução do acesso da Prefeitura Municipal 

de Jacuizinho, com área total de intervenção de 335,00 m² de piso com blocos de concreto intertravados, localizada na Rua Eloi Tatim 

da Silva 407, 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. 

 

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 2016. 

 

 ___________________________________________ 

                    Assinatura do Proponente 

 

CARIMBO DA EMPRESA COM O Nº DO CNPJ: 


