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TECNOTOGIA EM ASFALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ/TO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀO
TOMADA DE PREÇO N".005/2019 - PMP

PROPOSTA DE PREÇO
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BRASIL PAVIMENTACÃO EIRELI
18.033.786/0002-90
r.E.29.468.348-8
Tel/Fax (63) 99948-9166
Rod. TO 020 km 11,8 - CXPST 2010
CNP.I :

Cep 77249-899

-

-

área rural de Palmas

§?

Palmas/fo

E-mail: licitacao@brpav.com.br

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAqUÊ/TO

coMt5sÃo PERMANENTE

Ref.:

DE UCITAçÃO

TOMADA DE PREçO Ne.005/2019 - PMP

OBJETO:

CONTRATAçÂO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS COM CBUQ CONFORME

opERAçÃO N'1054238-55/2018 COM O MUN|CíP|O DE PIRAqUÊ -TO NOS TERMOS E
CONDIçÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERENCIÀ PTANILHA ORçAMENTÁRIA,
cRoNoGRAMA F|SCO FTNANCETRO, MEMORIAL DESCRIflVO, COMPOSIçÃO DO BDl, E
PROJETOS, TODOS ANEXO AO EDITAT.

ANEXO II - PROPOSTA DE PREçO

Prezados Senhores,

A empresa BRASIL PAVIMENTAçÃO ElRELl, inscrita no CNPJ ne 18.033.786/0002-90, estabelecida na Rod.
TO 020 km 11,8 - CXPST 2010 - área rural de Palmas, CEP 77249-899 - Palmas/l-O, pela presente submetemos à
apreciação nossa proposta relativa à licitação em epí8rafe, declarando que:
a) Executaremos a obra objeto desta licitaçãô nos termos do edital e seus anexos, pelo preço global de RS
365,058,73 (trezentos e sessenta e cinco mil, cinqüenta e oito reais e setenta e tÍês centavos ), com execução no

período de 90 (noventa) dias conforme cronograma, ao tempo em que assumimos inteira responsabilidadê por
quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de

recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo RECURSO de
habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas
comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o perÍodo de seus respectivos julgamentos, o Prazo de
validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
/
c) Utilizaremos os veículos e pessoal que forem necessária à perfeita execução dos serviços, de acordo "
com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização do Município de PIRAQUÊ;
d) Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já
1

a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões

d\

Município de PIRAQUÊ.
Declaramos, que estão incluídos nos preços unitários, apresentados acima, todos os custos diretos e
indiretos, necessários à completa e satisfatória execução dos serviços, objêto desta Licitâção, até mesmo aqueles
cujas despesas são provenientes de mão de obra especializada ou não, equipamentos, materiais, ferramentas,
encargos trabalhistas, previdenciários, impostos e taxas e tudo que atender as especificações das Normas
Técnicas exigidas no Edital. Cãso esta empresa seja a vencedora do certame licitatório, o Contrato de Prestação
de Serviços terá como representante legal para sua firmação o Sr. WELBER GUEDES DE MORAIS, brasileiro,
casado, empresário, portador da Códula de ldentidade RG n" 34.050.531-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no
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BRASIL PAVTMENTAcÃo EtREU
18.033.786/0002-90
LE.29.468.348-8
Tel/Fax (63) 99948-9166
Rod. TO 020 km 11,8 - CXPST 2010
Ce p 7 7 249 -899 - ? dlmaslÍ O
E-mail: licitacao@brpav.com.br
CNP.I:
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área rural de Palmas

CPF/MF sob o n" 032.935.366-70, residente e domiciliado na Orla 14, Quadra 35, Lote 02, Edifício Condomínio
Vision Residence, Apartamento 77, Prcia da Graciosa, CEP: 77 -026-005,na Cidade de Palmas - TO, os créditos
provenientes da prestação dos serviços poderão ser realizados junto ao Banco SICREDI, através da Agencia 0911,
na conta corrente ne 66407-3, tendo como correntista a empresa BRASIL PAVIMENTAçÃO.

Palmas - TO, 21 de outubro de 2019.
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