
 

ANEXO IV 

 

MINUTA DA CARTA PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

 
(Local e data) 

 
 
 
À Prefeitura Municipal de Fronteira/MG 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

Referência: Concorrência Pública 002/2018 
 
 
 
Prezados Senhores, 

 
 
 
A empresa  , inscrita no CNPJ sob o Nº   , neste ato representada por     

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital do 

Concorrência  Pública em epígrafe, cujo objeto é 

  , após análise do referido instrumento 

convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a executar as obras objeto 

desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

 
1 – O preço mensal para a execução dos serivços dispostos no item 3, subitens 3.1 a 3.3 do 

Anexo VI - Projeto Básico é de R$ _____________,__ (________________), totalizando para o 

período de 12 (doze) meses o valor global de R$ ____________________,____ (___________). 

 

2 –O percentual proposta para execução dos serviços dispostos no no item 3, subitens 3.4 a 3.6 

do Anexo VI - Projeto Básico é de ___,___% (____________) do proveito econômico em favor do 

Município, originado das medidas administrativas e/ou judiciais, bem como, incidente sobre os 

créditos recuperados/compensados em favor do Município, considerando o período de reflexo 

financeiro da medida exitosa, incluindo o período retroativo imprescrito. 

 
3 - No preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação do serviço, 

inclusive tributos, pessoal, honorários, taxas, impostos, locomoção e demais despesas incidentes 

desta contratação. 



 

 

4 - A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas 

que envolvem a presente contratação e declara estar apta do ponto de vista jurídico, 

econômico, técnico e operacional para os serviços que integram esta proposta.  

 

5 - A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 

assinatura. 

 

6 - Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social:    

b) CGC (MF) nº:  Insc. Estadual nº.:   

c) Endereço:    

d) Fone/Fax:  E-mail:    

e) Cidade:  Estado:  CEP:   

f) Banco  Agência nº:  Conta nº:   
 
 
 
 
Atenciosamente. 

 
 
 
Nome Representante Legal da Licitante 

 
 
 


