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ANEXO II - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 
Ao 
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL 

Departamento de Logística e Operações – DLO 
LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Av. Horácio Macedo, 354 – Cidade Universitária 
Ilha do Fundão – Rio de Janeiro - RJ  

 
Prezados Senhores,  

 
1. Apresentamos nossa proposta, de acordo com o menor preço ofertado 

durante a sessão de lances, para a licitação em referência, cujo objeto é 
contratação de serviço e material para reforma predial visando a 

implementação do Projeto do Laboratório Smart Grid, no Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica – Cepel – Unidade Adrianópolis, Nova 

Iguaçu-RJ, no valor total de R$ ......... (.........), discriminado nas 
Planilhas de Preços anexas, elaboradas de acordo com os modelos de 

planilhas fornecidos no EDITAL nº ZLI.DLO.00001.2019. 
  

2. No valor total proposto estão englobados todos os custos e despesas 
previstos no EDITAL nº ZLI.DLO.00001.2019 tais como: custos diretos e 

indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

seguros, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto.  

 
3. Essa proposta é válida por 60 (sessenta) dias. 

 
4. Até que o contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um 

compromisso da ZLI.DLO.00001.2019, observadas as condições do 
EDITAL. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o 

CEPEL fica desobrigado de qualquer responsabilidade referente à 
presente Proposta.  

 
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições 

estabelecidas na Minuta do Contrato. 
  

6. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do EDITAL     

nº ZLI.DLO.00001.2019 e de seus Anexos.  
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7. Ratificamos que tomamos conhecimento dos princípios e normas 

constantes do Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, bem 
como de todas as informações e condições para o fornecimento e que 

foram levadas em consideração, para elaboração da proposta, as 
características particulares do objeto desta licitação e assumimos 

exclusiva e integral responsabilidade pelo fornecimento, nos 
comprometendo a cumprir integralmente todas as condições técnicas e 

comerciais definidas no EDITAL supramencionado.  
 

 
 

 

 
_____________, ____ de ______________ de _____. 

 
 

 
_____________________________________________ 

Nome Completo / Assinatura do Representante Legal  
Carimbo da Empresa 

 
 

 Número da Licitação Folha ZLI.DLO.0001.2019 
 

DADOS DO LICITANTE  
 

Proposta n°:  

Razão Social:  
CNPJ do Estabelecimento do Faturamento:  

Inscrição Estadual:  

Inscrição Municipal:  
Endereço:  

E-MAIL para contato:  
Telefone para Contato:  

Banco para depósito:  
Agência:  

Conta Corrente:  
Praça:  

 
 

 


