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ANEXO I -  MINUTA DE PROPOSTA 
CÂMARA MUNICIPAL DE E 

TOMADA DE PREÇOS N° 202C
IflSÉBIO/CE

.02.17.01CME

A Sra. Presidente da Comissão de Licitação,

Através do presente, declaro, inteira submissão aos pi 
cláusulas e condições previstas no Edital de Tomada de Preç: 
abertura marcada para o dia 06 de março de 2020, às 09:00horas, 
na Av. Eduardo Sá, 50, Centro, Eusébio/CE.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel 
observância de execucão do item abaixo discriminado:

leceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e, às 
ds n° 2020.02.17.01CME, com data de 
na sala da Comissão de Licitação, situada

Item Especificação Unid. Qtd. Valor
Global

01

amara Municipal,

Prestação de serviços técnicos especializados de cons altoria visando à 
orientação na elaboração do novo regimento interno da ( lâmara Municipal, 
sendo:
- Estudo técnico prévio do regimento interno da Q 
comparativo com o atual contexto social e jurídico;
- Participação em audiências internas com Vereadores e Srr\ridores;
- Coleta de sugestões junto ao Legislativo;
- Acompanhamento das fases internas de coletas de dado?;
- Elaboração das minutas;
- Análise de emendas apresentadas;
- Acompanhamento das sessões em que será apreser tada e votada as 
propostas;
- Elaboração da minuta com redação final. ______

Sena 01

Va or Global: R$ c

Identificação:
Endereço:
CNPJ n°
Cidade:
E-mail:
Representante Legal:
CPF n°
Validade da Proposta: 60 Dias
Prazo de Execução Contratual: De Acordo com o Edital. 
Declaramos ainda que, nos valores apresentados acima, estãd 
demais encargos que incidam sobre os seniços prestados.

________ /__, de _______
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