ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

ANEXO IV
CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

TOMADA DE PREÇOS Nº:_______
OBJETO:_________________
À _____(Entidade de Licitação)____

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a execução dos
serviços/itens indicados no Anexo I, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor total de ___(preço
da proposta em número e por extenso____), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.
Outrossim, declaramos que:
a)

Temos pleno conhecimento e aceitamos todas as condições do edital e seus anexos, assim como
para contratação;

b)

Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados nesta
TOMADA DE PREÇOS, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, aos quais, caso
sejamos contratado, nos comprometemos pela integral liquidação, isentando completamente a
CONTRATANTE desta responsabilidade;

c)

Conhecemos o local da obra e as influências salariais reinantes na região e que assumimos
total e absoluta responsabilidade no atendimento da solução de qualquer que seja o valor da
mão de obra local, bem como que conhecemos os aspectos e regimes físicos e climáticos onde
será executada a obra;

d)

Garantimos que os materiais serão substituídos, sem ônus para a entidade de licitação, caso não
estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos;

e)

A garantia será de _____ contados a partir da entrega definitiva da obra.
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f)

Caso sejamos contratados, seremos responsáveis por quaisquer danos que venha a causar a
terceiros ou ao patrimônio da Entidade de Licitação, durante o fornecimento dos bens, reparando,
às nossas custas, os mesmos, sem que nos caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de
Licitação;

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:
a)

A efetuar o completo fornecimento dos serviços no prazo previsto no Edital, contado a partir da
data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE;

b)

Em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado a partir da
data final prevista para sua entrega;

c)

Até que o contrato seja assinado, que esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,
observada as condições do Edital.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome:
Cargo ou Função:__________
CPF nº.:_________________
RG nº.:__________________
Estado Civil:______________
Endereço:________________

Localidade, ___ de ___ de 2022.

_(assinatura)___
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