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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 

 

EDITAL DE CONVITE Nº 002/2020 

ANEXO XVI 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

  

Ao 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - DF 

Comissão Permanente de Licitação 

  

  

Referência: CARTA CONVITE nº 002/2020 

  

OBJETIVO: A presente licitação é a contratação de empresa especializada em 

construção civil para projeto de reforma das edificações: coreto, fonte e 

guarita, situadas na praça central do Paranoá, tendo o coreto cerca de 

63,15 m², sendo a reforma de tal edificação composta de, instalações 

elétricas, impermeabilização, instalação de granitina, materiais de 

acabamento e pintura, instalação de guarda corpo metálico; sendo a 

reforma da guarita com 18,59 m² composto de instalações elétricas, 

impermeabilização, instalação  hidrossanitária, materiais de acabamento 

e pintura,piso e revestimento de parede, louças e metais,  instalação de 

corrimão metálico, esquadrias metálicas, bem como a manutenção dos 

elementos existentes; sendo a reforma e complementação da fonte 

medindo 80,11m², composto de instalações elétricas, impermeabilização, 

instalação hidráulica, sistema de bombeamento submersos e seus 

complementos para o funcionamento da fonte, construção de alvenaria e 
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demais acabamento, paisagismo, sendo todos os itens conforme anexo II 

(Memorial descritivo) nos autos, onde constam as devidas especificações .  

A contratação incluirá fornecimento de todo material e equipamentos 

necessários para execução da obra; fazendo parte dos custos todas às 

despesas com pessoal, transportes dos materiais, instalações e entrega do 

sistema funcionando dentro das exigências das normas técnicas e garantia 

conforme o Código de edificações do Distrito Federal, no endereço: Praça 

Central, área especial, lote 01 – Paranoá-DF, conforme o Projeto Básico e 

demais anexos, os quais são parte integrantes deste instrumento convocatório. 

Os Serviços serão executados conforme as especificações indicadas no projeto 

básico e no caderno de especificações técnicas e encargos constantes no 

EDITAL. 

  

Valor Global da Proposta: R$ 

..................................................(.................................... ) 

Prazo de Execução dos Serviços: 

.................................................................................... 

Prazo de Validade da Proposta: 

...................................................................................... 

  

A cotação dos preços constantes na proposta é de exclusiva responsabilidade 

desta licitante, não cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

O preço cotado inclui todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros e 

quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto desta licitação. 

  

Brasília,     de                   de 2020. 

  

  

Assinatura e carimbo (Representante legal) 

  

 


