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I/ALOR TÍ]TÂI.

ESIIMADD

60.000.00

A [ámara l,lunicipalde São Eernardo/MA

a

Afl.: c0MtssÂ0 pERMANEt{TE 0t UflIÂçÀo

Ref.: PREEÂI ll" 001/2019 - [Pt

Pnezadns Senhnres

I Pela presente. declaramos inteira suhmissà0 d0s precsitos lEgais em vigor. EspecialmentE os da Lei SEEE/BS e as

[ á!suias c0fslêfiEs deste Idital.

2 pmpomos à Câmara Muniripal de Sao Eernardo/líÂ pelo prEço total a seguir indicado. a pmstação dE se.viços
técric0s lls área dE licitôlúes e Eontrat0s dE iÍrtelesse da EâmaÍa Mü[icipal de São Eernerdo/MÁ, em
conÍormidade com r [rojeio hásic0 padlâo - AllEX0 I - que integra o Ato E0nyoEatório d0 ÍespEctivo Edití|. e

ainda às eslipulaqõÊs dD c0rrespondenie Idtal. asseverando que:

a) [umprrremos rig0rosamentE t0da a legislaçã0 aplicávEl á e)(ecuçâ0 dos serviços contratados. espêcialmente a

relereÍrls a sequrança e medicrna do Trabalho

b) Âssumrmos o compromisso de bem e íielmente prestar 0s sErvrços. 0bjeto deía Licitação.

a)[m caso de divergÉnc a io preço apresentado em alqarismos e por extenso. prevalecerá EstE último

3 Propomos como preço totalpara dos serviços nos termos do ÂllEX0ldo Edital, o valor de ll$ 80.000,00 (sessenta mil

reals) estand0 já inciuídls nEste valor t0das as despesas E tributos inDidentes dir8la 0u indiretamentE na execuÇã0 dos

trabalhos conlorme quadro abaixo:

ITIM

ltl

0EsIRrÇÂ0

C0ntrataçâo de sociedade dE advoqados para

prestaÇáo d€ serviços jurÍdic0s de atuação

consuhrva e contEnciosa coÍn atendimerto

personal zado a [ámara Mun cipal de Sao

Bernardo/l!1À

l/Â1,0R

MENSÂt

tsTtMA00

4 ! prrzo de vaiidade desta Proposta é de E0 (sessenta) dias a contar da data da suô entrega
5 ! Prazo de execuçào rnicia,se E partir da data sua Essinatura e lindarse á em 3l/12l2019.
7 Butras iniormações: 0anlas. 0ominici Ê Silvelra. Sociedade de Ádvogados. [lu, Sânta Rita. nq 514. Ed. [atú. Sah llE
lsftro Sào LuÍs. Maranhao IEP E5[75 460. Endereç0. Íeleíone CNpJ Ns ZB.E1.g7l0001,89 lnscrição lluniripal nq

98217724 Banco Bradesco. Áqência nq 2617'4. lonta corrente ne 53728,4

I Responsavel pela assinatúra d0 c.ntrat.: VÁGNE[l I,iARTINS 00MlNlU JúNl0R. hrasileir,. solteiro. advogado. advoqado
rnscrito na 0ÁB/l'1Á nq ! 403 [Pt n-o 00i 812 123-08. tlE ltE7t7!39-l - SSP/IíA.
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São LuÍs - MÁ,28 de levere r0 de 201!.

l/ÁGNEII MÂRTINS OOMIilIII JÚNI

So. o Propr erárto - 0ÂB/MA S

Ritâ | s14 | Ed.Cãtú I sala:116 lcêntro I são LuÍs,MA I CEp:6sotS 9OO

Ielt.l98l3222-7575 E'mail: contato@ddsma-adv.br


