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Município de Areia Branca

ESTADO DE

Ref.: TOMADA DE PREçOS No 02/2018 //

Prezados senhores,

Pelo presentê submetemos à apreciação desta CPL a nossa proposta relativa à licitaÇâo em epÍgrafe,

declarando que:

> Execqlâremos as obras e os serviços objeto da Tomada de Preços no 02/2018, pelo preÇo de R$
/

2gg.S3G,20 (duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos), no prazo

máximo de 06 (seis) meses vinculado, exclusivamente ao cronograma fÍsico-financeiro, incluído neste, a

mobilizaÉo, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimênto da

respectiva ordem de serviço a ser emitida pelo MunicÍpio, ao tempo em que, assume inteira

responsabilidade pgI quaisquer erros ou omissÕes que venham a ser verificados na elaboráção da

,/proposta; ,/
>, Manteremos válida a Proposta pelo prazo mÍnimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados

da data de recebimento dos documentos de habilitagão e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo

recursodehabilitaçâoouinabilitâÉodelicitanteesuaseventuaisimpugnaçÕes,bemcomÔde
julgamentodaspropostascomerciaisedesuaseventuaisimpugnaçÕes,duranteoperíododeseus

respectivos julgamentos, o prazo de Validade da proposta comercial nâo correrá, tendo êm vista o efeito

suspensivo desses recursos;

>UtilizaremososequipamentoseaequipetéCnicaeadministrativaqueforemnecessáriosà
perfeita execuçâo dos serviços, de acordo com as exigências do Editel e de seus Anexos' bem como da

fiscalizaçâo do MunicíPio;

>NaexecuÉodasobrasedosserviçosobservaremosrigorosementeasespecificaçÕestécnicas,

assumindo desde Já a integral responsabilidade pela perfeita realizaÇáo dos trabelhos, de conformidade

com as normas e padrôes desse MunicÍpio'

Atenciosamente, JRJ

Lagarto/SE, 26 de ianeiro de 2018 os
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