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ReÍ.: Tomada de Preços no 0112020.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa pÍoposla relativa à licitação em epígrafe,

declarando que:

1. Executaremos as obras e os serviços objeto da Tomada de PrEos no 04/2020, pelo preço de R$

6í9.'t02,57 (seiscentos e dezenove mil, cento e dois reais e cinquenta e sete centavos), no prazo máximo

de 5 (cinco) meses vinculado, exclusivamente ao cronograma Íisicef nanceiro, incluido neste, a

mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da

respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pelo MunicÍpio, ao tempo em que, assume inteira

responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da

pÍoposta;

2. Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data

de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, oconendo recurso de

habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnaçÕes, bem como de iulgamento das

propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o periodo de seus respectivos

iulgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não coÍÍerá, tendo em visla o efeito suspensivo

desses recursos;

3. Utilizaremos os equipamentos e a equipe tecnica e administrativa que furem necessários à peííeita

execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da

f scalização do Município;

4. Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especiícações técnicas,

assumindo desde iá a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade

com as normas e padroes desse Municípro
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Atenciosamente,
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