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CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI ME 
 AVENIDA BRASILIA N° 1530 QD. 132 – FORMOSINHA – FORMOSA/GO CEP: 73813-010  

realiza-construtora@hotmail.com 
 

 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A CASA DO CONSTRUTOR ECONSTRUTORA REALIZA EIRELI - ME, CNPJ nº. 05.559.853/0001-
81 sediada a Av. Brasília, 1530 – Formosinha - Formosa-GO, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. Diego Fernandes Meneses de Araújo RG n° 4.709.338 DGPC GO e do 
CPF Nº 006.327.451-50, vem apresentar e submeter à apreciação de Vossas Senhorias a 
Proposta de Preços para a na prestação de serviços de engenharia para adequações no 
estacionamento do Cartório Eleitoral do Lago Sul, bjeto do Pregão Presencial nº 023/2018, 
conforme Planilha anexa.  

O valor de nossa proposta é de R$ 250.191,73 (duzentos e cinquenta mil, cento e 
noventa e um reais e setenta e três centavos) 

Validade da Proposta 60 dias 
Garantia Conforme edital e seus anexos 
Prazo de execução 84 dias 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades 
especificadas no Termo de Referência, Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária, 
o Cronograma Físico-Financeiro 

Declaramos  que  nos  preços  cotados  estão  incluídas  todas  as  despesas  que,  
direta  ou indiretamente,  fazem  parte  da  prestação  do  fornecimento,  tais  como  gastos  da  
empresa  com suporte  técnico  e  administrativo,  impostos,  seguro,  taxas,  ou  quaisquer  
outros  que  possam  incidir sobre  gastos  da  empresa,  sem  quaisquer  acréscimos  em  
virtude  de  expectativa  inflacionária  e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no 
prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes 
dados:  

CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI - ME, CNPJ nº. 
05.559.853/0001-81 sediada a Av. Brasília, 1530 – Formosinha - Formosa-GO, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. Diego Fernandes Meneses de Araújo RG n° 
4.709.338 DGPC GO e do CPF Nº 006.327.451-50. Banco do Brasil Agência: 0377-8 nº c/c: 
14.248-4. 

 

 


