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TOMADA DE PREÇO N° 2/2020-004 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 

Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação De Obra E Engenharia Construção De 02 Pontes be 
Concreto Armado Em Estradas Da Zona Rural Do Município De Itupiranga Por Intermédio Da Secretaria 
Nacional De Proteção E Defesa Civil E Ministério De Desenvolvimento Regional, Processo 1503705-
20191228-03. 
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CARTA PROPOSTA COMERCIAL 	 g o 

A empresa RGS ENGENHARIA EIRELI, com endereço na Avenida Industrial, S/N, Quadra:02; 
Lote:07, Polo Industrial, Canaã Dos Carajás, Pa, CEP 68.537-000, inscritano CNPJ 	23.732.026/0001- 
20, através de seu sócio-administrador o Sr. Rodrigo Gonçalves dos Santos, portador da Carteira 
Profissional do CREA/PA R.N. rr 150035826-6 e do CPF no 713.533.991-68, domiciliado no mesmo 
endereço da empresa, contato telefónico (94) 99280-1242, e-mail: rodrigo(digdengenharia.corn.br  
didinomarabi&i,gmail.corn , vem apresentar sua proposta para execução dos serviços previstos no 
TOMADA DE PREÇO No 2/2020-004 PMI da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPERANGA, 
tipo menor preço conforme itens abaixo: 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para execução dos serviços de Contratação De 
Empresa Para Prestação De Obra E Engenharia Construção De 02 Pontes De Concreto Armado 
Em Estradas Da Zona Rural Do Município De Itupiranga Por Intermédio Da Secretaria Nacional 
De Proteção E Defesa Civil E Ministério De Desenvolvimento Regional, Processo 1503705-
20191228-03, pelo preço global de R$ 2.397.396,28 (dois milhões, trezentos e noventa e sete mil, 
trezentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos). O prazo de execução total dos serviços objeto 
da presente licitação é de 04 (quatro) meses corridos a contar da data de expedição da Ordem de Serviço 
da contratante. 

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para e 
içe perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equiparnentos, mão-de-obra 

especializada ou não, seguros em geral, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenclária e ca 
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas. yei - 
regulamentos e posturas municipais. estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a 
execução total e completa dos serviços, bem corno nosso lucro, conforme especificações constantes dO 
Edital. 	 7,5 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnica PZ  
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as. 
recomendações e instruções do órgão responsável, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela -  , 
perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. 

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Preços é de 60 (sessenta) 	o 
a con r da da d abertura da licitação. 

Prefeitura Municipal de Itupiranga - PA. 
Comissão Permanente de Licitações 
Licitação: Modalidade TOMADA DE PREÇO N°2/2020-004 
Processo n": 1503705-20191228-03 
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Data de abertura: 24/07/2020, 08:00hs. 
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato 
no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rodrigo Gonçalves 
dos Santos, portador da Carteira Profissional do CREA/PA R.N. n° 150035826-6 e do CPF n° 
713.533.991-68, domiciliado no mesmo endereço da empresa, e-mail: rodrigo(6;,gdengen1izu-ia.combr, 
Fone (94) 99280-1242, como representante desta Empresa. 

Para efeitos de pagamento, os dados bancários de nossa empresa são: 

Caixa Econômica Federal 
Agencia: 4399 
Conta Corrente 00818-0 — Operação 003 
Titular: RGS ENGENHARIA EIRELI 

o 

Indicamos os profissionais abaixo relacionados, e os mesmos estão disponível para integrar 
equipe que executará a obra/serviços, objeto da licitação em epígrafe, admitindo-se sua substituição por 
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, sob pena de responsabilização nos termos da lei: 

Rodrigo Gonçalves dos Santos, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do 
CREA/PA R.N. 150035826-6 e do CPF no 713.533.991-68; 

Declaramos que todas as despesas necessárias para execução da obra já estão inclusas nos preços Li-c5  
propostos, sejam elas diretas ou indiretas, de qualquer natureza, tais como: materiais, locomoção para 
com seus empregados, ferramentas, acessórios, peças e demais materiais para realização dos 2,  
obras/serviços, mão de obra, taxas do CREA, encargos sociais, impostos, taxas e emolumentos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, sem mais nenhum ônus para a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, aos quais a licitante, vindo a ser contratada se compromete pela T? 
integral liquidação, isentando completamente o contratante desta responsabilidade. 

Declaramos ainda que aceitamos todas as exigências e condições do edital da presente licitação 
bem como respeitamos as especificações da Proposta de Preços e nos comprometemos a corrigir toda c 
qualquer obra/serviço que esteja em desacordo com o Projeto de Execução, ou com o presente edital. 

Declaramos que conhecemos o local dos serviços/obra a serem prestados e as influências salariais 
reinantes na região e que assumimos total e absoluta responsabilidade no atendimento da solução de 
qualquer que seja o valor da mão de obra local bem como, que conhecemos os aspectos e regimes físicos cinj 
e climáticos onde serão executados os serviços/obras. 	 ã t R 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
ci 

em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. ju 

Calma dos Carajás-Pa, 10 de Julho de 2020. 

RGS ENG 	IA EIREL1- CNPJ n°. 23.732.026/0001-20 
Rodrigo Gonçalves dos Santos - no CPF n°713.533.991-68 

RESPONSÁVEL TÉcNico: 
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