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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

EDITAL DE CONVITE Nº 003/2019

ANEXO IV

MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ao

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Comissão Permanente de Licitação

Referência: CARTA CONVITE nº 003/2019

 

Lote 1

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de microempresa ou empresa de pequeno
porte especializada em construção civil para a execução da reforma do sanitário localizado na área de
piquenique no Jardim Botânico de Brasília, na Área Especial SMDB, Estação Ecológica Jardim Botânico de
Brasília, Lago Sul/DF.  O sanitário é divido em 2 ambientes, um de uso masculino e outro de uso feminino,
juntos com 19,16m² de área interna construída e 40,00m² de cobertura de telhado. São interligados por
um pergolado de madeira de 16,30m² de cobertura (projeção horizontal). A contratação incluirá
fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários para a reforma dos sanitários e
do pergolado, de acordo com as especificações, quan�dades e condições estabelecidas no Projeto Básico
e seus anexos, localizado na Área Especial SMDB, Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília, Lago
Sul/DF, conforme o Projeto Básico e demais anexos, os quais são parte integrantes deste instrumento
convocatório.

 

Lote 2

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de microempresa ou empresa de pequeno
porte especializada em construção civil para a reforma do Mirante, localizado no Jardim Botânico de
Brasília na Área Especial SMDB, Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília, Lago Sul/DF. A edificação
possui área de 28,00m², distribuída em dois pisos e cons�tuída de sistema estrutural de madeira. A
edificação possui caráter recrea�vo e compõe a paisagem em volta do lago, próximo ao Parque Infan�l.
Presta-se aos visitantes, para que possam subir até o úl�mo piso e usufruir de uma vista panorâmica da
região do lago, de acordo com as especificações, quan�dades e condições estabelecidas no Projeto
Básico e seus anexos, localizado na Área Especial SMDB, Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília,
Lago Sul/DF, conforme o Projeto Básico e demais anexos, os quais são parte integrantes deste
instrumento convocatório.

 

Valor Global da Proposta: R$ ..................................................(.................................... )



08/08/2019 SEI/GDF - 26207259 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31145389&infra_sistem… 2/2

Prazo de Execução dos Serviços: ....................................................................................

Prazo de Validade da Proposta: ......................................................................................

 

A cotação dos preços constantes na proposta é de exclusiva responsabilidade desta licitante, não cabendo o
direito de pleitear qualquer alteração. O preço cotado inclui todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros
e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto desta licitação.

Brasília,       de                     de 2019.

 

Assinatura e carimbo

(Representante legal)

OBS.: emitir em papel que identifique a licitante

Documento assinado eletronicamente por CARLA REGINA SILVA PAIVA - Matr.0007055-6,
Membro da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília, em
06/08/2019, às 11:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LÍLIAN DE CÁSSIA SILVA BREDA - Matr.0267920-5,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília, em
06/08/2019, às 12:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 26207259 código CRC= C217A8F4.
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