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ANEXO I 
 

TERMO DE PROPOSTA 
 

DADOS DO PROPONENTE 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE/FAX: 
 
Á  
Prefeitura Municipal de Matina 
Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/Nº, Centro 
CEP 46480-000 – Matina - BA. 

 
Prezados Senhores, 
Tendo examinado o Edital nº 01/2019-TP e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para a Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, 
com guias de meio fio pré-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do Município 
de Matina-BA, conforme termo de convênio SICONV nº 852855/2017, celebrado entre a 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e o Município de Matina/BA, pelo valor global de 
R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de 
preços que é parte integrante desta proposta. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado 
no Edital e conforme Especificações Técnicas e Desenhos, a contar da data da assinatura do contrato. 
Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (um 
por cento) do valor global do Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura 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 à Prefeitura 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 a licitação em 
causa. 

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente 
Edital e seus Anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as 
obras/serviços. 

    Atenciosamente, 

 
______________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
 

_________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 


