
LOGO DA EMPRESA 
 

ANEXO III 

MINUTA DA CARTA PROPOSTA 

 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

A/C SRº. PREGOEIRO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

NOME DE FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: E-MAIL: 

TELEFONE: Fax: 

Nº AGENCIA: Nº CONTA BANCARIA: 

BANCO: 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

RG.: CPF: 

ENDEREÇO: 

 

 

O valor global da presente licitação é de R$ _______________________________. 

Pelo presente, a empresa acima caracterizada, em cumprimento ao disposto no Edital de Pregão 

Presencial 020/2018, DECLARA que: 

a) Temos conhecimento de todas as condições previstas no Edital, e de que nos preços propostos 

encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre a prestação de serviços objeto do presente certame. 

b) O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da 

licitação. 

c) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato 

no prazo determinado. 

d) A prestação dos serviços deverá obedecer as determinações e condições dos Anexos do Edital 

convocatório, que fica fazendo parte do presente contrato independentemente de transcrição. 

e) Aentrega do objeto dependerá da expedição da requisição por funcionário da Secretaria 

requisitante, devidamente credenciado para tal fim, o qual ficará na obrigação de fiscalizar o 

cumprimento de todos os termos do contrato. 

f) Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária em até 30 (trinta) dias após a apresentação da 

Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável do recebimento dos produtos, cumpridas todas 

as exigências do edital e seus anexos da Ata de Registro de Preços e Contrato; 

g) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

referido Pregão e seus anexos. 

 



LOGO DA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

Local e data, ________________________ (____) - ____ de _____________ de 2018. 

 

 

Nome completo e assinatura do representante legal 

CPF: _____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo CNPJ 


