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ANEXO III - E 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À Comissão Especial Mista de Licitação, 

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2019 - RDC 
 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de 
..........................................., pelo preço global de R$ ..................... (..........................),com 
prazo de execução total de 12(doze) meses 

. 

 

Orçamento Estimativo - Planilha Orçamentária - Composição do Investimento

Base dos Valores 

ITEM DESCRIÇÃO

Valor Máximo 

para Contratação 

(R$)

1 PROJETOS

1.1 Projetos básicos (60% de 3,63% do total)

1.2 Projetos executivo (40% de 3,63% do total)

2 OBRAS CIVIS

2.1 Administração local (5% do valor total)

2.2 Serviços preliminares (2,5% do total)

2.3 Construção de Vias

2.3.1 Vias em superfície - revestimento em concreto betuminoso

2.3.2 Requalificação de pavimento em concreto betuminoso

2.3.3 Demolição de pavimento asfáltico 

2.3.4 Vias em superfície - revestimento em concreto de cimento Portland

2.3.5 Cortina atirantada

2.4 Estações

2.4.1 Estação Parque da Cidade

2.4.2 Estação Itaigara

2.4.3 Estação Pituba

2.5 Seviços Complementares

2.5.1 Urbanização, paisagismo e ciclovias

2.5.2 Passarelas - construção e montagem 

2.5.4 Pasarela - demolição e remoção 

2.5.5 Iluminação Pública

2.5.6 Sinalização viária - horizontal e vertical 

2.5.7 Remanejamento de interferências

TOTAL
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Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, que possam onerar direta ou indiretamente no custo de execução 
dos serviços, e, ainda as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, 
máquinas e equipamentos. 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, 
bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da PMS, assumindo 
desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos em 
conformidade com as especificações. 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 120 (cento 
e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o 
Sr. __________________, Carteira de Identidade nº. _________________ expedida em 
__/__/____, Órgão Expedidor ______________, e CPF nº __________, como 
representante desta Empresa. 

Estamos cientes de que qualquer pagamento será efetuado diretamente às empresas 
integrantes do consórcio, conforme previsto no item 8.12 da minuta do Contrato. 

 

_______________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 


