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ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ao

Ifes - Campus Guarapari

Referência: Pregão Eletrônico nº XX/20XX

Assunto: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Tem o presente a finalidade de apresentar a V.Sas. a nossa proposta de Preço para

oferecer refeição e lanche, conforme os termos do Edital de Pregão Eletrônico nº

XX/20XX e seus Anexos.

O valor fixo mensal que pagaremos pela da concessão de uso de área �sica será de R$

XXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sendo que consideramos esse valor como custo

fixo para fins de apresentação da nossa proposta.

Os preços unitários máximos para o fornecimento das refeições e lanches serão:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UNID.
VALOR UNITÁ-

RIO MÁXIMO

I
01 xxxxxxxxxxxxxxxxx Un. xxxxxx

02 xxxxxxxxxxxxxxxxx Un. xxxxxx

VALOR TOTAL do Grupo I (Itens 01 e 02) R$ xxxxxx

No preço ofertado estão inclusas todas as despesas nas quais devemos incorrer para

o adimplemento contratual,  em especial  com encargos sociais,  fiscais,  comerciais,

previdenciários,  trabalhistas  e outros  per�nentes  ao  objeto  licitado,  enfim,  não

restando nenhuma importância adicional devida pelo Ifes - Campus Guarapari seja a

que �tulo for.

Outrossim, declaramos que:

a) O preço por nós ofertado será para executar o serviço conforme todas as exigências do 
Edital.

b) Estamos de acordo com os Itens referentes aos prazos e pagamentos.

c) Estamos de acordo com o valor a ser pago de R$ XXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

pela concessão do Espaço Público da can�na do Ifes - Campus Guarapari, para

uso exclusivo de fornecimento de refeições e lanches.

d) O preço da proposta compreende todos os impostos  e  as  despesas rela�vas à

execução dos serviços especificados, como os fornecimentos de alimentos e da

mão  de  obra  necessários,  encargos sociais, equipamentos, administração,



bene�cios e licenças inerentes.

e) O prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data

de apresentação da proposta;

f) O Edital reuniu todas as informações necessárias, bem como, nos foram prestados

os esclarecimentos per�nentes, permi�ndo-nos elaborar a presente proposta,

de forma completa e total;

g) Todas as despesas com a preparação da presente proposta correrão unicamente por
nossa conta;

h) Reconhecemos o direito do Ifes - Campus Guarapari de aceitar ou rejeitar todas as

propostas, sem que assista qualquer direito indenizatório;

i) Estamos de pleno acordo com as condições de cobrança e pagamento es�puladas no
Edital;

j) Assumimos inteira responsabilidade pelo fornecimento do serviço prescrito para

esta  licitação  e nos sujeitamos às condições estabelecidas no Edital e  seus

Anexos.

l) Os custos de consumo de água e energia correrão por conta da CONCESSIONÁRIA.

Dados da Empresa:

Razão Social:

CNPJ/MF:

Endereço:

Cidade/UF:

CEP:

Tel./Fax:

E-mail:

Banco:

Agência:

Conta:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: Nome:

CPF:

Endereço:

Cidade/UF:

CEP:

Tel./Fax:

E-mail:

Cargo/Função:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Estado Civil:

E-mail:

Instrumento de outorga de poderes: (Contrato Social etc.)

                     /ES,             de                         de 20XX.

_________________________________________________

Responsável pela Empresa CNPJ


