
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

ANEXO VIII

MODELO DE CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Ao: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Erechim.
Endereço: Av. José Oscar Salazar, 879, Bairro Três Vendas, Erechim/RS, Brasil, CEP 99713-028.
Ref.: Proposta para execução do objeto do RDC n° 13/2020.

Prezados Senhores,

__________________(NOME  DA  EMPRESA),  ____(n.º  do  CNPJ),  _____(inscrição  estadual),
sediada ______(endereço completo), _____(CEP), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.
(a) _______________, _(cargo)_________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º___________ e
do  CPF  n.º  ______________,  ______(e-mail)______________,  residente  e  domiciliado  no
__________(endereço  completo),  firmado  abaixo  e  que  será  o  responsável  pela  assinatura  do
contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que o integram, propomos executar e
concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo valor de R$ _____________.

Item Descrição do objeto 
com especificações

Und. Qtd. Valor 
(R$)

Desconto
(%)

Valor com 
desconto (R$)

1 Und. 1 0,00%
Total do Item 1 0,00%

Outrossim, declaramos que:
a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições
impostas pelo edital e seus anexos;
b) a obra será executada e concluída no prazo máximo de ______ (_____________) dias, contado da
data estabelecida na ordem de serviço;
c) a garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos;
d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,
ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita
execução de toda a obra;
e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 120 (cento e vinte) dias.
f) o pagamento deve ser efetuado na Conta corrente ______, Agência _____, Banco _____
g) para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios: telefone nº_______ e e-
mail____________.
Até  que  o  contrato  seja  assinado,  esta  proposta  constituirá  um  compromisso  de  nossa  parte,
observadas as condições deste edital.

____________________ -___,____ de ___________ de _______

Assinatura_______________
Nome por Extenso_______________

Cargo_______________


