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ANEXO VI

À
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste

Comissão de Licitação
Santo Antônio do Leste - MT
Ref.: Convite ne @212021.
Abertura: 04 de Abril de 2021
Horas: 08:00 horas

A empresa RAFAEI-A FERREIRA RIBEIRO, CNPI 21.267.7221000I-87, sediada na Rua Couto

Magalhaes, n" 956, Jardim das Flores, cidade Ribeirãozinho-MT, neste ato representada pela Sr.(a)

Rafaela Ferreira Ribeiro, portadora do RG 4866027 SSP/GO e inscrita no CPF sob o número

OL1.664.421-44, vem encaminhar a essa Comissão de Licitações, as propostas em anexo, para o

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de assessoria contábil voltada para a área pública, visando atender as necessidades da

Prefeitura de Santo Antônio do Leste.

1- Preço Global - RS 12.550,00 (Doze Mil Quinhentos Reais).

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

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 e, ainda, gastos com transporte e alimentação.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas exigidas. -* wv
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1
Prestação de Serviços especializados de
Assessoria e Consu ltoria Contábil

72 12.550,00 150.600,00
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lnformamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas

no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente ne 7.583-3 Agência ns 1158-4 do Banco 001.

Atenciosamente,

Barra do Garças-MT, 30 de Abril de 2021.

FAEIÁ FERREIRA RIBEIRO
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RAFAELA FERREIFIA RIBEIRGME
Rua PedÍo Celestino, s/n . Centío
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