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Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste

Comissão de Licitação

Santo Antônio do Leste - MT
Ref.: Convite f 0ü112020.

Abertura: 23 de março de 2020

Horas: 08:00 horas

A empresa DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FAzuA & ADVOGADOS. CNPJ
10.778.901/0001-62. sediada na RUA PALMEIRAS. No l19. l" ANDAR. BOSQUE DA
SAUDE, cidade CUIABÁ-MT, nesle ato representada pelo Sra. DEBORA SIMONE SANTOS
ROCHA FARIA, portadora do RG 610844 SSP/}vIT e inscrito no CPF sob o número 442.328.611-
49, casada, Advogada, vem encaminhar a essa Comissão de Licitações, as propostas em anexo.
para o Registro de Preços para futura e eventual contrâtação de pessoe jurídica para prestação
de serviços especializado em consultoria e assessoria jurídica nas áreas de direito público
administrativo constitucional, civil e processual civil.

I - Preço Global - R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

Item do Serv t R$ Unit RS ToÍal

2 - Ptazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua abertura.

Cuiabá e l7 de março de 2020

. Sism Sutor Rocha F!!ia f l&ogrdos - uE
7 901/0001-62

DE SIMONE SANTOS ROCHA FARIA

Rua das Palmeiras, no 119/121 - Baino kú - Cep 780o84w - Fone: 3028.5683 / 9027.5683 - c.el. 99233.2330 / ggg82.1og1
E - m a i I : d s i. adv ocac i a. con su ftoia j u nd i ca@h ot m a i t. co m

Cuiabá - MT

w

0r
SERVIÇO DE PROFTSSIONAL DO TrPO
ASSESSORIA JURIDICA.
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MESES

9.000,00 108.000,00

oABiMT 4.198

MODELO DE CARTA DE APRESENTACÃO DE PROPOSTA

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e
documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros
de qualquer natureza q ainda, gastos com transporte e alimentação.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas exigidas.

Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas
no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente n" 15.608-6 Agência no 4ó96-5 do Banco
do Brasil.

Atenciosamente 
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