Fls.:_______
Processo n.º 23069.153613/2020-10

ANEXO IV DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º
8/2020/AD
(MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA)
(em papel timbrado ou que identifique o licitante)
[Cidade], [dia] de [mês] de 20[ano]
À Universidade Federal Fluminense
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Coordenação de Licitação/Pró-Reitoria de Administração/UFF
Assunto: Referência Edital de Licitação por RDC Eletrônico n.º 8/2020/AD
Prezados Senhores:
A empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º vem apresentar a sua
proposta para execução dos serviços, por empreitada por preço unitário, de acordo com o Edital de
licitação por RDC n.º 8/2020/AD e seus anexos.
O percentual de desconto proposto é de XX,XX % (valor por extenso), incidente
sobre todos os preços, unitários e global, da planilha constante do Anexo II apresentado pela UFF e o
valor global proposto, resultante da aplicação do desconto, é de R$ (valor por extenso).
Em anexo, encaminhamos a planilha de orçamento, conforme modelo que nos foi apresentado como Anexo II, com os valores resultantes da aplicação linear do percentual de desconto proposto e seu prazo de validade é de [número de dias] dias corridos.
O prazo para execução dos serviços é de [valor] [valor por extenso] meses, a contar
da data de recebimento da Ordem de Inicio dos Serviços, conforme previsto nos cronogramas físicos e
financeiros anexos e de acordo com o modelo do Anexo II (A, B, C).
Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas
concernentes ao fornecimento de materiais, transportes, mão de obra, encargos sociais, ferramental,
equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e
tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos mesmos.
Acompanham a presente proposta, os documentos requeridos, e aproveitamos para confirmar nosso endereço para eventual correspondência e o banco com o qual mantemos relações comerciais.
Razão Social:

Telefone:

Endereço:
Banco:

Bairro:
nº:

Cidade:

Agencia:

Fax:
Estado:

C/Corrente nº:

CEP:

Praça:

E-mail:
Atenciosamente
______________________________________________
[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]
Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):
Nome: _________________________________________________________
Documento de Identidade n.º ________________ ; Órgão expedidor:__________
CPF/MF n.º ______________________________

Observação: Esta declaração deverá ser emitida preferencialmente em papel timbrado ou que identifique a empresa
(nome, endereço, n.º telefone, e-mail).
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