
A empresa licitante deverá, obrigatoriamente, assinar e carimbar com o nº do CNPJ todas as vias desta proposta financeira. 

 

 

 

ANEXO I – MODELO PADRONIZADO DE PROPOSTA – INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2016. 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO/RS. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 035/2016. 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 03/2016. 

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

Os envelopes contendo documentação e esta proposta deverão ser entregues até o dia 10h00min horas 

do dia 13 de setembro de 2016 na Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento – 

Setor de Licitações. 

 

PESSOA JURÍDICA:  

 

CNPJ:                                                                                 INCR. EST.:  

 

ENDEREÇO: 

 

 

Ass: Apresentação de Proposta 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DA XII 

ROMARIA TRADICIONALISTA DO BRASIL. 
 

Em consonância com esse objeto, declaramos: 

 

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

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 dos 

serviços; 

5- que o preço global por item ofertado para execução dos serviços objetos desta Licitação é o 

seguinte: 

 

ITEM 01 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONTRATAÇAO DE 

SHOW MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DA XII ROMARIA TRADICIONALISTA DO 

BRASIL. 

 

 

Valor R$.______________________ 



A empresa licitante deverá, obrigatoriamente, assinar e carimbar com o nº do CNPJ todas as vias desta proposta financeira. 

 

(__________________________________________________________________), 

 

 

 

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 física ou jurídica diversa daquela que apresentar a Proposta.    

                              

 

............................................, ......... de ..................................... ............de 2016. 

 

 

___________________________________________ 

                 Assinatura do Proponente 

CARIMBO DO CNPJ ou CPF: 

 

 


