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ANEXO V – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
A 
 
UFMS 
 
RDC ELETRÔNICO Nº  9/2019 
 
 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de engenharia para execução da obras e 
demais operações necessárias e suficientes para a construção do Centro de Integração e Convivência – 
Autocine - da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, com fundamento legal no §3º do Art. 1º, 
da Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, de acordo com as exigências e demais condições e especificações 
expressas neste Edital e em seus Anexos, pelo preço global de R$ 1.344.390,00 (hum milhão, trezentos e 
quarenta e quatro mil, trezentos e noventa reais), para execução em 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, 
conforme Planilha de Preços anexa. 
 
O percentual de desconto ofertado na licitação foi de 8,15 % (oito vírgula quinze por cento). 
 
Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, 
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam 
influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à 
mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, 
direito regressivo em relação a UFMS. 
 
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou 
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do 
Órgão de Fiscalização da UFMS, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 
trabalhos, de conformidade com as especificações. 
 
Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 90 (noventa) dias corridos, a 
contar da data de abertura da licitação. 
 
Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de 23,00% (vinte e três por cento). O Regime Tributário 
a que estamos sujeitos é o de Lucro Presumido. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO 
BRANCO JUNIOR, Carteira de Identidade nº. 1750429-5, Órgão Expedidor SSP-AM, e CPF nº 819.351.452-
15, como representante desta Empresa. 
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 

Manaus (AM), 18 de dezembro de 2019. 
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