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ANEXO V 
 

 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMAENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º ........ 

DATA DE ABERTURA: ........              HORÁRIO: ........ 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Tem o presente à finalidade de apresentar a Vossa Senhoria a nossa 

proposta financeira para a <<OBJETO LICITADO>>. De acordo com o Projeto 

Básico. 

Os serviços serão executados conforme Projeto Básico de Engenharia 

composto de Memorial Descritivo, desenhos e demais informações 

constantes nos anexos do edital de licitação nº ______/______. 

 

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, 

inteirando-nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta. Em 

consonância com os referidos documentos, declaramos:  

 

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos 

de licitação; 

 

2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da 

data de homologação da presente licitação, é de _____________ (por 

extenso) dias; 

 

3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente 

proposta correrão unicamente por nossa conta; 

 

4. Que a apresentação desta proposta, considerou o pleno conhecimento do 

prazo e das condições locais onde será executada a obra; 

 

5. Que o preço global ofertado é de __________________ conforme 

constantes da Planilha de Orçamento (Anexo ......);  

 

6. Que concordamos com as disposições do Edital, e reconhecemos à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, o direito de aceitar 

ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito 

indenizatório; 
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7. Que temos conhecimento que a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO 

ARAGUAIA não aceitará cláusulas ou condições que estipulem o faturamento 

por empresa diversa daquela que apresentar a proposta. 

 

8. Que nos propomos a cumprir com todas as determinações de origem legal 

relacionados no Edital e Minuta de Contrato, bem como as que surgirem 

por determinação legal. 

 

 

Local, ________de ____________de ______. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

NOME DA LICITANTE 

CNPJ DA LICITANTE 

NOME DO RESPONSÁVEL/PROCURADOR 

CPF DO RESPONSÁVEL /PROCURADOR 


