Núcleo de Licitações e Contratos – NULIC
REPETIÇÃO DO RDC ELETRÔNICO N.º 001/2020-NULIC/CAESA

ANEXO IV DO EDITAL
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (MODELO)
À Comissão Permanente de Licitação / CAESA
Referência: Repetição RDC ELETRÔNICO n.º 001/2020-CPL/CAESA
Prezados Senhores,
Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram,
para a contratação por empreitada por preço global compreendendo os serviços
descrever o objeto, nós, propomos executar e concluir o objeto previsto no
mencionado Edital, considerando desconto de % linear
DADOS DA EMPRESA:
Outrossim, declaramos que:
a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
b) aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
c) os serviços serão executados e concluídos dentro do prazo de inserir
prazo (em número e por extenso) dias;
d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra
(inclusive leis sociais), transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais
encargos necessários à perfeita execução dos serviços;
e) esta proposta de preços seguiu as regras e critérios do Decreto nº
7.983, de 8 de abril de 2013;
f). Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as
Especificações Técnicas e as normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações
e instruções do Órgão de Fiscalização da CAESA, assumindo, desde já, a
integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em
conformidade com as Especificações Técnicas.
Por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para
sua entrega, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,
observadas as condições do Edital.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
No momento de apresentaçao das propostas inserir somente a data.
Não informar e/ou inserir dados cadastrais da empresa ou do representante
legal sob pena de desclassificação das propostas de preços apresentadas,
conforme os itens 4.1, 8.1.1 e 8.6 do Edital de Repetição do RDC Eletrônico
n. 001/2020-CAESA licitação n. 851052.

