MUSEU PARAENSE EMÍLIO GÖELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376 - CEP 66.040-17 - Belém - PA - http://www.museu-goeldi.br

ANEXO
ANEXO 09 – MODELO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2017
Processo Administrativo n° 01205.000360/2017-24
A Comissão Permanente de Licitação
MCTIC/Museu Paraense Emílio Goeldi
Ref.: Edital de Concorrência n.º 001/2017
Razão Social da Proponente
CNPJ
Endereço e Telefone fixo e/ou móvel
Dados Bancários:
Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais
concordamos e tendo tomado pleno conhecimento da natureza dos trabalhos objeto desta
Concorrência Pública, no que possa afetá-la em custo e prazo, apresentamos a nossa proposta
de preços para a execução dos serviços do Centro de Exposições Eduardo Galvão, nos
seguintes termos.

Declaramos expressamente que:
a) A nossa proposta foi calculada conforme planilha de custos e preços, tendo como referência
o mês de ______, e cujo o preço global é R$ 00,00 ( ...................................)
b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação,
expressas no Edital e seus anexos;
c) Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto desta
licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;
d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta
licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal;
e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo de 60
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(sessenta) dias , contados da data de sua apresentação;
f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;
g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos ciência
do inteiro teor do seu conteúdo e condições constante no Edital e seus anexos.
Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e
habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e
informações adicionais que se fizerem necessárias.
Cidade _____ de ___________de ____
Atenciosamente,
____________________________________
Assinatura do representante
Identificação do representante legal
RG/CPF do representante legal

OBS.: Fazer em papel timbrado da empresa. ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTAR CONTIDO
NO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS.
Documento assinado eletronicamente por Humberto Junior Costa Queiroz,
Assistente Técnico, em 05/10/2017, às 12:32, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias
MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.mctic.gov.br/verifica.html informando o código verificador 2275899 e o
código CRC E9FC6CBE.
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