
Cotação Eletrônica nº 48/2017

Data/Hora:

Local:

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

Fone/Email:

Item Descrição Qtde Unidade Preço Total

1

Aquisição de esquadrias para janela (de alumínio, com vidro) e o

respectivo serviço (remoção e instalação), conforme Termo de

Referência em anexo.

4 Unidade -                              

-                              

ESPECIFICIDADE E CONDIÇÕES GERAIS

DECLARAÇÃO

Nome do Representante Legal:

Qualificação:

Cargo e telefone para contato:

Pessoa para contato e telefone:

Local e Data:

Nome da sociedade empresária

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MPRS - CNPJ 93.802.833/0001-57

FORMULÁRIO PARA A PROPOSTA DE PREÇOS

Não faça modificações na planilha original. A mesma poderá apresentar problemas de leitura, invalidando sua cotação.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

 Preencha apenas os campos: Fornecedor; CNPJ; Endereço; Fone/Email; Marca/Modelo; Preço Unitário; Representante Legal; Qualificação; Cargo e Pessoa para contato, com 

indicação dos respectivos telefones, e Local e Data.   

SGA n.º  00588.000.237/2017

03/08/2017  10 horas

www.pregaobanrisul.com.br

Declaramos, para os devidos fins e sob as penalidades de lei, que:

 Os Totais serão calculados automaticamente.                                                                             

4) Não possuímos sócio(s), gerente(s) ou diretor(es), que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membros ou de 

servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

1) O serviço cotado na presente proposta atende às especificações e características técnicas minimas previstas no Termo de Cotação e seus Anexos.

3) A validade da proposta é de 30 (trinta) dias.

Carimbo e assinatura do representante legal

2) O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes para o cumprimento do objeto da 

licitação e para entrega no local e prazo definidos no Termo de Cotação e seus anexos.

Previamente às propostas, interessados deverão realizar visita ao local da instalação, para conhecimento prévio das medidas, modelo e marca, e, consequentemente, para

precificação do bem e do serviço, ou assumir a responsabilidade pela execução e precificação, de acordo com a situação em que se encontra o local. Tal diligência deve-se à

dificuldade deste Órgão em detalhar o objeto, cuja expertise não se possui. O agendamento deverá ser realizado com o fiscal da contratação, Sr. Otávio Rödrig, pelo telefone (51)

3295.8228. Demais condições, conforme Termo de Referência.

Para o caso de assinatura do contrato, informamos:

http://www.pregaobanrisul.com.br/

