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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

ÀO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO Nº 36/2020  

 
Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução dos serviços  
  

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 
de serviços de manutenção predial de reparos em portas, rebocos, pinturas e muros das 
edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Estado do Ceará, pelo preço de: 

 
LOTE 01 (G1)  R$ 498.300,00   ( QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) 

 
Baturité   - R$  45.600,00 
Fortaleza, Pacajus e Quixadá -   R$  234.700,00 
Maracanaú, Sobral, Tianguá e Crateús -  R$ 107.000,00 
Caucaia, Eusébio, Aracati, São Gonçalo do Amarante e Limoeiro do Norte -  R$ 111.000,00 
 
LOTE 02 (G2)  R$ 118.200,00 ( CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS) 
 
IGUATU –      R$ 57.500,00 
JUAZEIRO -   R$ 60.700,00 
 
Declaramos que em nossa proposta estão incluídos 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 
contratante.  
Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 90 (DIAS) dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação.  
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.  
 
Dados bancários:  
Banco Bradesco     Ag: 0687-4     C/c: 14406-1 
 
Boa Viagem, 11 de Dezembro de 2020 
 
 
 

 


