FORNECEDOR:
CARTA CONVITE N°

CNPJ:

01/2015

Endereço completo:

Email:

Telefone:

Representante legal:

MENOR PREÇO
GLOBAL

1ª VIA CODEPAS

Solicitamos apresentar proposta para o fornecimento do serviço, abaixo especificado,
devolvendo este ou algo que atenda aos requisitos, até às 10:00 horas do 17 de março de
2015.
Em 05 de março de 2015.

ÍTEM
1

OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DETALHA DO SERVIÇO

Execução dos serviços edificação em alvenaria –
estruturas civis relativas à instalação de balança de pesagem
de caminhões e casa da balança, localizadas USINA DE
RECICLAGEM DE RESÍDUOS na Localidade de São João da
Bela Vista, Passo Fundo/RS, conforme discriminação que
segue:
a) CASA DA BALANÇA: edificação completa (40m²) pronta
para
utilização
contendo
parte
estrutural,
elétrico,
hidrossanitário, laje do forro, pintura e todos os materiais e
acabamentos necessários para utilização imediata;
b) FUNDAÇÕES DA BALANÇA: fundações diretas
completas, concreto entre as fundações diretas;
c)
RAMPAS DE ACESSO À BALANÇA: rampa de acesso de
entrada para a balança, rampa de acesso de saída da balança;
d) TABULEIRO
DA
BALANÇA:
tabuleiro
de
21,00x3,20x20,20m + 2 laterais da plataforma;
e) CALÇADA
EXTERNA:
calçada
externa
de
1,00x12,00x0,10m em concreto bruto e desempenado pronto
para uso.
As obras deverão ser realizadas conforme o PROJETO
TÉCNICO E MEMORIAL DESCRITIVO elaborado por
engenheiro civil (Anexo II).
Deverá ainda ser observada a Planta da BALANÇA de
pesagem que será instalada na obra objeto desta licitação
(Anexo III)

OBSERVAÇÃO:
ENVELOPES ENDEREÇADOS: À CODEPAS – CARTA CONVITE 01/2015

VALOR
GLOBAL

ENVELOPE 1 (UM) – DOCUMENTAÇÃO

Certidão de regularidade perante o FGTS, em plena validade;

Certidão Negativa de Débito perante o INSS, em plena validade;

Certidão Negativa de Débitos Tributários perante o Município do domicilio ou sede do licitante, em plena validade;

Certidão de Débitos Trabalhistas;
ENVELOPE 2 (DOIS) – PROPOSTA

A proposta comercial deverá ser apresentada contendo a razão social do licitante, endereço completo, nome do
representante legal da empresa e o número do CNPJ/MF, assinada e carimbada;

A proposta obrigatoriamente deverá conter prazo de validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
Presumir-se-á válida a proposta por 60 (sessenta) dias, se o licitante não apresentar a declaração de prazo.

Declaração de que o(s) preço(s) proposto(s) compreende(m) todo(s) o(s) custo(s), serviço(s), material (is),
encargo(s) necessário(s), imposto(s) e frete(s). A não apresentação da presente declaração ocasionará a
presunção do contido na presente cláusula.
VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

TOTAL GLOBAL

USO DO FORNECEDOR
Data:____/___/____

__________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

Condições gerais para apresentação de proposta para fornecimento do produto:
1ª – A proposta deverá ser preenchida, assinada e datada sem rasuras e nem emendas, contendo o valor total do produto
em questão.
2ª – O preço deverá ser cotado incluindo das despesas acessórias e de impostos.
3ª – Deverá ser apresentada documentação solicitada no envelope um, e a proposta deverá ser devolvida em uma via no
envelope dois. Ambos lacrados
4ª – É de inteira responsabilidade do ofertante o preço cotado, não se leva em consideração reclamações por erros ou
equívocos manifestados, após a abertura das propostas.
5ª – Reserva-se a CODEPAS o direito de aceitar uma das propostas ou rejeitar todas, sem que assista aos proponentes o
direito de qualquer reclamação.
6ª – As propostas que não atenderem as condições deste regulamento não serão levadas em consideração

DECLARAÇÃO DE MENOR

_______________________________________________,CNPJ ou CIC nº_____________, sediada
__________________(endereço completo) _________________, declara que não existe, no quadro de
funcionários da empresa, menores de 18 anos em atividades insalubres, perigosas e desenvolvidas em
horários noturnos, assim como menores de 16 anos, (salvo na condição de aprendizes, se maiores de 14
anos), estando de acordo com a Lei nº. 9.854/1999, e estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
_______________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO

DECLARAÇÃO DE PLENA SUBMISSÃO
A empresa __________________________________, CNPJ _______________________ declara plena
submissão às cláusulas e condições do presente convite.
Passo Fundo, ___/___/____

_______________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO

