
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

ANEXO I - MINUTA DE PROPOSTA 
Local e data 

À Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Mombaça/CE. 

Data da abertura: _._.2021, ás 09h. 

Ref: Tomada de Preços n2 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V. Senhoria nossa proposta para a execução dos serviços objeto da 

Tomada de Preços citada, pelo preço global de R$   ( ), com prazo de 

execução de 12 (doze) meses, para os serviços. 

Objeto: Contratação de prestação de serviços de consultoria na área de contratações 
públicas, conforme Projeto Básico e demais anexos do Edital. 

Item Das Especificações Und. Qtd. 
R$ Valor 

Um O

R$ 
Valor 

Global 
01 Contratação de prestação de serviços de 

consultoria na área de contratações públicas, 

sendo: 
- Orientação em procedimentos relativos aos 

Certificados de Registro Cadastral — CRC; 

- Orientação técnica em recursos administrativos 
interpostos contra a comissão de licitação, 
pregoeiro e equipe de apoio; 

- Orientação técnica em impugnações interpostos 
contra a comissão de licitação, pregoeiro e equipe 
de apoio; 
- Orientação técnica em minutas de editais de 
licitação; 
- Informativos sobre modificações ou inovações da 
legislação pertinente a matéria de licitações; 
- Orientação técnica de procedimentos de rescisões 

Mês 12 
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administrativas; 

- Orientação técnica em procedimentos em sessões 

públicas; 

-Orientação técnica no lançamento de informações 

em portais oficiais. 

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame, nos comprometemos a assina o 

contrato no prazo determinado no documento que cumprirei com diligência a fiel observância de 

execução dos itens acima discriminados, bem como declaramos que estamos de pleno acordo com 

todas as condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos. 

Identificação: 

Endereço: 

CNPJ Nº 

E-mail: 

Representante Legal: 

CPF nº 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Prazo de Execução Contratual: De acordo com o Edital. 

Declaramos ainda que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, 

tarifas custos e demais encargos que incidam sobre os serviços prestados. 

~ 
Atenciosamente, 

Assinatura, Identificação e Carimbo 
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