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l. Pela presente, declaramos inteirâ suhmissão aos pmceitos leqais Em vigor especialmente 0s da tei B.EEE/gl e as
Cláusulas c0nstôntes deste Idital.

2. Fropomos à IÂlllARA |\iUNI PÀL 0E SÃ0 BEIiNAR00 - Il,lSB pelo preço tEtd ô sBguir irdiEído, r prcstação de
sErviços jurÍdic0s dE Etu8ção consuhiya E E0ntenciosa com Etendinento personalizado à [ámara llunicipd de são
Bernatd'/lo, em c,nf0midade Eom 0 pr0jet, básic0 padrao - ÂNEX0 I que int8gm EstE Ato c,nr.catúrio dEste Edital,
I ainda às síipülaçdes do correspondeda Edilal, asseverando que:

a) [umpriremos rigorosanente toda a legislação aplicável á ExêcuÇão dos seruiços contratados, especialmente a rEíeren-
le à segurança e mÊdisinE d0 Trâbalh0.

b)Ássumimos o compromisso de bem e fielmente prestat0s serviç0s.objeto deía licitação.
c) [m caso de divergência no preço apresentado em algarismos e p[r exlenso. plevalecere este último.

3. Propomos como preço total para dos serviços. nos terrnos dn Alltx0 I do Edital. o valor global de Rs 12.000,00 (se.
tenta e dDis mil llais). estando já incluídos neste valor todas as despesas e tributos incid;ntEs direta 0u indlrctamente
na execução dos trahalhos.

4. 0 prazo de validade desta Proposta É de Ê0 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega.

5. I Prazo de execuçáo dos s,rviços sErá até 3l de dezembro de 2[20. a contar da data do recebimento da lrdem de
Serviço emitida pEla IontratantE.

7. 0utras inÍormações: 0aíias E 0'minici, adv.gad.s ÂssoEiid,8. End,reç, e contat,s [,nf,rme consta do rodapé.
cl{PJ Na 23.671.071/0001-Eg l,scri!ã. llunicipal nq 9821fl24. Banco Bradesco. Agência ne 2EIT-4, conta corrente nq
5378-4

8. lnÍormaçeo de quen assinârá o Eontrato e será responsável c0mo prEposto junto à Àdministraçâo
l,iARTlNS D0lítNtct JÚN|!R, 0A8/l.lÁ 9.403, [pF de nq 007312.123-08 e RE de;s ItEl7SBg_t_ SSP/UÀ

Sá0 BErnardo - l,lÀ lg de dezembro de 7019 \ ,,N\"z t \:\^r -
_Aila teitos{Eastelo Eranco Oantas

Sóri0 Froprierário - 048/llÀ lZ.BB5
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