
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

    LAURO DE FREITAS 

 

 

ANEXO I 

TERMO DA PROPOSTA 

 

Dados do proponente:.... 

Razão social:.... 

Cnpj:.... 

Endereço:... 

Fone:.. 

E-mail :... 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - BAHIA 

Rua Manoel Silvestre Leite, s/n – Centro, Lauro de Freitas, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas / Bahia. 

 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Termo de Referência e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos 

proposta para Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materiais de construção para atender as 

demandas da Secretaria de Infraestrutura no município de Lauro de Freitas, no Estado da Bahia pelo valor global de 

R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo as especificações e quantitativos estimados 

no Termo e seus anexos e com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços detalhados, no prazo fixado no Termo e conforme 

Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos e 

efetuaremos as garantias financeiras previstas no Termo, para a realização do contrato. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de 

assinatura do Contrato. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura 

das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração 

do prazo. 

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as 

partes. 

Na oportunidade, credenciamos junto ao MUNICÍPIO o Sr. __________________, carteira de Identidade nº 

_________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor 

recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente 

processo licitatório. 

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa. 

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Termo de Referência e seus anexos 

e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos. 

 

______________________________________ 
Empresa Licitante 

CNPJ nº. 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 


