PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MPRS - CNPJ 93.802.833/0001-57
ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA A PROPOSTA DE PREÇOS

Processo SGA nº 0677.000.080/2017

Pregão Eletrônico nº 55/2017

Pedido:

34046

Data/Hora:

04/07/2017, 09 horas

Local:

www.pregaobanrisul.com.br

Fornecedor:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Email:

Item

1

Descrição

Qtde

Unidade

Nome da Empresa

Preço

Total

É objeto do presente contrato a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva,
atendimento de situações de emergência, com
fornecimento de peças originais de reposição, na
12
mês
plataforma elevatória instalada no prédio sede
deste Ministério Público Estadual em Teutônia,
sito Av. 01 Leste, nº 1.106, conforme
especificações do Edital e anexos.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

-

-

Preencha apenas os campos: Fornecedor; CNPJ; Endereço; Fone/Email; Nome da Empresa; Preço Unitário; Representante Legal;
Qualificação; Cargo e Pessoa para contato, com indicação dos respectivos telefones, e Local e Data.
Os Totais serão calculados automaticamente.
Não faça modificações na planilha original. A mesma poderá apresentar problemas de leitura, invalidando sua cotação.

CONDIÇÕES GERAIS
Conforme Termo de Referência - Anexo I do Edital

DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins e sob as penalidades de lei, que:
1) O serviço cotado na presente proposta atende às especificações e características técnicas minimas previstas no Edital e seus Anexos.
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 execução no local e prazo definidos no Edital e seus anexos.
3) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
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.
Para o caso de assinatura do contrato, informamos:
Nome do Representante Legal:
Qualificação:
Cargo e telefone para contato:
Pessoa para contato e telefone:

Local e Data:

Carimbo e assinatura do representante
legal

