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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 001/2022
ANEXO IV
MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ao
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
Comissão Permanente de Licitação

Referência: CARTA CONVITE nº 001/2022

OBJETIVO: A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em
construção civil com responsável técnico, devidamente credenciado pelo CREA-DF, para reforma do
atual espaço água, transformando em um espaço cinema voltado para a educação ambiental e aos
servidores do Jardim botânico de Brasília com área edificada de 131,66 m². A fim de atender às
necessidades do Jardim Botânico de Brasília (JBB), conforme condições e especificações constantes
neste instrumento e seus anexos, os quais são parte integrantes deste instrumento convocatório. Os
Serviços serão executados conforme as especiﬁcações indicadas no projeto básico e no caderno de
especiﬁcações técnicas e encargos constantes no EDITAL.
O objeto da presente licitação é a
Valor Global da Proposta: R$ ..................................................(.................................... )
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 2022.
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Assinatura e carimbo
(Representante legal)
Documento assinado eletronicamente por ANDERSON ALBUQUERQUE CABRAL - Matr.
0278227-8, Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília, em
12/05/2022, às 15:08, 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 FRANCISCA ELAINE BEZERRA PEREIRA Matr.0272819-2, Secretário(a) da Comissão Permanente de Licitação do JBB, em 12/05/2022,
às 15:20, 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 LUIZ HENRIQUE PIRES - Matr.0274270-5, Membro da
Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília, em 12/05/2022, às 15:30,
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,
Membro da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília, em 12/05/2022,
às 15:32, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 83109935 código CRC= C7EA093A.
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