
Ministério de Minas e Energia

DECLARAÇÃO

 

MODELO DE PROPOSTA AO CHAMAMENTO PÚBLICO 2020/ANM/RS

A EMPRESA INTERESSADA DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTAS COM AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS
ABAIXO, PODENDO COMPLEMENTAR OS DADOS COM GRÁFICOS, TABELAS E DEMAIS

INFORMAÇÕES DO IMÓVEL OFERTADO.

 

À Comissão Especial de Licitações ANM-GR/RS

 

 

Apresentamos À ANM proposta em obediência ao Aviso de Chamamento Público, com
vistas à prospecção do mercado imobiliário em Porto Alegre/RS, com vistas à futura locação de imóvel
para instalação de sua sede, nos seguintes termos:

a) Dados do imóvel: __________;

b) Total de área útil: _______ m²;

c) Total da área de locação (incluindo garagem, escadarias, caixas de elevadores, entre
outras áreas consideradas de uso comum): _______ m²;

d) Valor mensal da locação: R$ _______;

e) Valor de locação por m² de área construída: R$ _______;

f) Valor anual da locação: R$ _______;

g) Valor do IPTU/TAXAS: R$ _______;

h) Valor mensal do condomínio: R$ _______; (observação: caso haja, devendo ser
detalhados os serviços que serão prestados, sua periodicidade e condições, conforme Nota Técnica
constante no processo).

 

Validade da proposta: _________ dias. (Observação: não inferior a 90 dias)

 

Declaramos que:

a) O imóvel ofertado estará disponível a ANM conforme previsto no Aviso de
Chamamento Público e nesta proposta comercial em até 70 (setenta) dias a contar da data de
assinatura do contrato;
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b) Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administra vo,
impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expecta va inflacionária e deduzidos os descontos
eventualmente concedidos e as adequações das instalações de layout, conforme Nota Técnica n. 17.

c) O Prazo de entrega do imóvel em funcionamento e com todas as adaptações
necessárias: ______ dias, a contar da assinatura do Contrato (prazo máximo de setenta dias);

 

Memorial Síntese: Memorial síntese das condições de sustentabilidade, localização,
segurança e economicidade referente ao imóvel, com objetivo esclarecer e atender ao Projeto Básico.

 

Dados da empresa:

Razão Social _____________________________________________________________

CNPJ (MF) nº:
____________________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº: _____________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________

Telefone: _______________________ Fax: ________________________________

Cidade: ________________________ UF: ________________________________

Banco: ______________ Agência: ____________ Conta Corrente: ___________

 

Dados do Representante para fim de apresentação da proposta e assinatura do
contrato:

 

Nome: _________________________________________________________________

CPF: ___________________________________________________________________

Cargo/Função: ___________________________________________________________

RG: _____________________ Expedido por: __________________________________

Nacionalidade: __________________________________________________________

Estado Civil: ____________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________

Telefone: _______________________________________________________________

Endereço Eletrônico: _____________________________________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Vitor Jackson Xavier Filho, Chefe de Serviço de
Administração, em 03/07/2020, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.

Declaração SEADM-RS 1493523         SEI 48052.000104/2020-97 / pg. 2



A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.anm.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 1493523 e o código CRC 501AFEAE.
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