
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
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ANEXO XV

MODELO DE CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

 

À CPL/JBB,

Ref.: Proposta para execução das obras do      (nome da obra)     .

 

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a proposta da empresa (NOME  DA  EMPRESA),  (n.º  do  CNPJ),  (inscrição  estadual),  sediada
 _(endereço completo), __(CEP)_, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _, _(cargo)_, portador(a) da Carteira de Iden�dade n.º_     _e do CPF
n.º _     _,      (e-mail)__,   residente e domiciliado no _(endereço completo), firmado abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo
examinado as condições do edital e dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo preço global de
R$       _ (__)

Outrossim, declaramos que:

a)  temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;

b)  a obra será executadas e concluídas no prazo máximo de      _ (_     _) dias, contado da data estabelecida na ordem de serviço;

c)   a garan�a dos serviços será de 5 anos após o termino da obra;

d)  esta  proposta  compreende  todas  as  despesas  com  mão-de-obra  (inclusive  leis sociais),  materiais,  ferramentas,  transportes,  equipamentos,
 seguros,  impostos  e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;

e)   concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.



f)   o pagamento deve ser efetuado na Conta corrente _     , Agência      _, banco         _

g)  para contato  com a empresa,  poderão  ser u�lizados  os seguintes meios: telefone nº    , fax n.º  e e-mail_                                                                  

h)   para atender os dispostos no art. 10 do Decreto nº 14.122, de 19 de agosto de 1992, o valor es�mado do ISS compreendido no preço proposto é de
R$_______

i)   o prazo total para execução dos serviços é de 90 dias corridos.

Declaramos que, nos preços ofertados estão inclusos todos os tributos, embalagens, encargos sociais, fretes, seguros e quaisquer outras despesas que
incidem ou venham incidir sobre o objeto desta licitação.

A cotação dos preços constantes na proposta é de exclusiva responsabilidade desta licitante.

Declaramos ainda ter conhecimento de todos os serviços especificados e indicados no projeto básico e no caderno de especificações técnicas. Até que o
contrato seja assinado, esta proposta cons�tuirá um compromisso de nossa parte.

 

_(localidade)     , em      de      de _         .

 

_(assinatura)_

 

_(nome por extenso)     _

 

_(cargo)_
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