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CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

c FL-

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - CO
Ref.: Pregão Eletrônico

-

PE 01/2021 -SF.AGRI/SRP, a realizar- se em 21/06/2021.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA.
Prezados Senhores,
Após examinarmos cuidadosamente as condições do Edital e seus anexos, referente ao Pregão Eletrônico - PE n 0112021-SEAGRIJSRP. com a qual
concordamos integralmente, apresentamos aqui nossa PROPOSTA DE PREÇOS pneu execução do objeto acima especificado, para atender a demanda da PREFEITURA
MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. estando nos preços inclusos todos os castos e despesas, encargos e incidências, diretos e indiretos, não importando a natureza,
que recaiam sobre . objeto da licitação.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM

UND

QUANT.

SERVIÇO

48

V. UNITÁRIO (RS)

V. TOTAL (RS)

Serviços rara prospecção gcofisica visando os locais de poços a serem perfurados na
1

Sede ou Distritos do Município de Viçosa do Ceará. (incluindo emissão de ART e Laudo

2.050.00

98.400,00

noventa e oito mil e quatrocentos reais)

98.400,00

Técnico)

VALOR TOTAL DO ITEM R$: 98.400,00

(

Importa a presente proposta de preços o valor global de R$: 98.400,00 ( noventa e oito mil e quatrocentos reais), Declaramos, outrossim, que conhecemos a lei n: 10.520,
de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto nz. 3.555. de 8 de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a Lei a 8.666/93. de 21106193. com alterações
subsequentes, estardo assim a elas obrigados em todas as suas condições e estipulações.
Declaramos que cramos em Situação Regular perante a Fazenda Estadual, a Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atendendo também as
exigências do presrnte Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnicas e econômico-financeira, bem como que não possuímos, no nosso quadro funcional,
menores de dceoilc anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da Lei n
9.854199. regulamentada pelo Decreto n 4.358, de 0510912002.
Declaramos que eis preços ofertados caldo incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos trabalhistas e sociais,
previdênciarios, fimcnis e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, inclusive a margem de lucros e demais despesas que possam incidir sobre o
serviço objeto dcxli licitação.
Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de enquadramento como MICRO-EMPRESA (ME), para que possamos gozar dos beneficias da Lei Complementar
t
12312006 e Ais 43 §l da lei Complementar 147/2014, cujo lermos declaro conhecer na integra e catamos apto portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de dcsempete no certame em epígrafe.
Declaramos, pura idos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta proposta está em conformidade comas exigências do
instrumento coavos atcmio ( edital).
Fica estabelecido r prazo validade da presente PROPOSTA em 60 (sessenta) dias a Contar da data da sessão pública de abertura das propostas de preços e dos
documentos de habilitação, pelo que aos declaramos obrigados em todos os seus termos, condições e valores.

Prazo de entrega cr.nforme o referido edital e faturas ordens de serviços.

OBSERVAÇÕES:

1) Declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.
2) Nos valores propostos estão inclusos Iodos os custos operacionais, encargos providênciários, trabalhistas, tributêrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente o fornecimento dos bens.
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CARTA PROPOSTA
NÚMERO DO PREGÃO: 01/2021
OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual e prospecção geofísica.
LOTE: 1
ITEM: 1
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Registro de preços visando eventual e futura contratação de
serviços de prospecção geofísica.
MARCA: CTRLTECH CDC 1000/12R2C2
QUANTIDADE: 48 (quarenta e oito)
VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM DO LOTE (EM R$): R$ 2.800,00(dois mil e oitocentos reais)
VALOR TOTAL DO LOTE (EM R$): R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos
reais)
PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA (EM DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL):
60 (sessenta) dias

Declaramos, para todos os fins de direito que nos preços ofertados estão inclusos todos os
tributos, encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e comerciais, taxas, seguros,
deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento
licitado, inclusive a margem de lucro.

Fortaleza (CE), 16 de junho de 2021.

