ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA
Departamento Municipal de Licitação e Contratos
ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha

Tomada de Preços nº 0__/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para _____________ no Município de Nilo
Peçanha/BA, atendendo o Termo de Referência/Projeto Básico e seus anexos, elaborados pelo
Setor de Engenharia e SEMITUR, bem como Memorial Descritivo e Especificações Técnicas do
FNDE.
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob n.º
________________, estabelecida na __________________________________, nº _____, bairro
_________, CEP _____________, cidade de ____________, telefone _________, email
_________, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Tomada de Preços nº
0__/2021, vem apresentar sua proposta de preços conforme especificações e detalhamentos
apresentados na planilha em anexo.
Declaramos que:
 Assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na sua preparação.
 Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos
serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única
remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato.
 Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado.
 Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
 Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a prestação dos
serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta licitação, exceto aquelas expressamente
estabelecidas no ato convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada,
inclusive, as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação,
proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais,
fiscais, para-fiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
 Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis por todo o período de execução do contrato,
até o prazo máximo de 12 meses a contar da data de apresentação da proposta de preços,
que será a mesma data de abertura da licitação.
 O nosso preço global foi elaborado de acordo com os valores indicados na proposta anexa,
que faz parte integrante da presente carta proposta, como se nela estivesse transcrita,
totalizando o valor GLOBAL de R$ ______________(_____________) (Indicar item a item).
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 Declaração de que se responsabiliza pela execução dos serviços e serviços e pela fiel
observância das especificações técnicas.
 Declaração de que executará os serviços num prazo, conforme o Cronograma físicofinanceiro, contados da Autorização para início das obras fornecido pela Contratante.
 Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas
de pagamento bem definidas, assinado, também, por técnico legalmente habilitado.
Cidade, data, Assinatura e identificação.
OBSERVAÇÃO 1: A PROPOSTA DEVERÁ SE
RELATIVAS AO ANEXO II;

ACOMPANHADA DAS

PLANILHAS

OBSERVAÇÃO 2: A PROPOSTA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS.

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55

