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ANEXO II

PROPOSTA PADRONIZADA

A COUISSÃO PERMANENTE DE TICITAçÃO ON CÂTUNNN MUNICIPAL DE SENADOR
5E

Pela presente decÍaramos inteira submissão aos preceitos Íegais em vigor, especiaime
Lei ne 8.556/93, atualizada pela Lei ne 8.883/94 as c!áusulas e ccndiçôes da moda!
TOMADA DE PREÇOS Ns 003/2022 -TP.

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não
ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumirnos o corüpromisso de bem e fielrnente executar os serviços eotados rro anexo i caso

sejamos vencedor{esJ da presente licitação.

OBJETO: Contrataçâo de empresa para executar os serviços de assessoria técnica permanente
junto ao legislativc municipal, analisando, fazendo esclarecimentos e contribuindo com
opinião técnica junto aos projetos de lei da Câmara Municipal de Senador Pompeu, de acordo
com especificações no edital e seus anexos.

Valor Global: RS 68.a00,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais)

Proponente: AUCONT - SERVIÇOS AVANçADOS S/S LTDA

Endereço: Rua Albert Sabin, 41" - sl - 04 Guararapes - Fortaleza CE - CEP: 60.810-060
CN PJ : 1-1.637 .077 IOOOL-93
ISS:249367-5
Prazo de Início dos Serviços:05 dias da emissão de Ordem de Serviço
Prazo para Execução dos Serviços: 12 (doze) meses da emissão de Ordem de Serviço
Validade da Proposta: 60 dias

Fortaleza-CE, 28 de abril de 2022.
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Item Especifi cação dos Serviços Quant. Unid. V. Mensal
(R$)

V. Total

tRs)

01

Contratação de empresa para executar cs

serviços de asressoria técnica
permanente junto ao legislativo
municipal, analisando, fazendo

esclarecimentos e contribuindo com

opinião técnica juntc aos projetos de lei

da Câmara Municipal de Senador

Pompeu, de acordo com especificações

no edital e seus anexos.

t2 Mês
RS

5.700,00

RS

68.400,00
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