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PREFEITURA DE 

DE MÃOS DADAS COM VOCÊ 
ANEXO III — PROPOSTA PADRONIZADA 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A empresa <LICITANTE>, cadastrada no CNPJ sob o n° 
assinado, declara, sob as penas da lei: 
(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada, e 
as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.02.14.1, 
(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório; 
(3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir 
sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. 

, por seu representante legal abaixo 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução dos serviços 
descritos no edital e anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU I AR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA E.M.E.F. JORGE PEREIRA DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA PAULO FREIRE, N° 40, PLANALTO 
HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (duzentos e quarenta) dias. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
CEP: 
Cidade/UF: 

). 

Observações: 
• 0 licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumpr i rá todas as obrigações contidas no
anexo I — Projeto Básico deste edital. 

• • Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as 
despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 
• Materiais, equipamentos e mão-de-obra; 
• Carga, transporte, descarga e montagem; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 
• Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qua lquer i n frações;
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de 
responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou 
indiretamente pela execução dos serviços; 

Local/Data:   de de 

Assinatura Proponente 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável legal 
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