23 - ANEXO V - CARTA PROPOSTA
AO
Presidente do Conselho Regional de Economia 18º Região Goiás
RUA 86, Nº 617, SETOR SUL.
GOIÂNIA-GO - CEP: 74.083-330
Ref.: LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2016.
Prezados Senhores,
___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ ,
tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a prestação dos
serviços, de conformidade com o Edital mencionado, conforme condições abaixo, já inclusos
todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos
incidentes.
Item

Serviços de representação judicial e extrajudicial, com o patrocínio de cerca
de 200 (duzentas) demandas judiciais anuais, de natureza de Direito Público,
predominantemente de execuções fiscais, e, subsidiariamente de Direito
Privado, com fornecimentos de relatórios de processos judiciais, contendo:
nomes das partes, valores das ações, tipo de ação, andamentos e
probabilidade de êxito; bem como, consultoria e assessoria jurídica, com as
emissões ou não de pareceres, pertinentes aos processos licitatórios, quando
solicitados pela Presidência ou pelo Plenário. Prestação de assessoria jurídica
em análise de quaisquer assuntos que envolvam o CORECON-GO, suscitado
dúvida, pontos de controvérsias ou ainda quaisquer questões jurídicas, emitir
pareceres sobre assuntos pertinentes e solicitados pela Presidência ou pelo
Plenário, inclusive referentes a transações comerciais, visando prevenir
qualquer falha com relação a legislação vigente, de maneira a emitir
consequências maiores perante aos diversos órgãos oficiais, nas esferas
municipal, estadual e federal. Estende-se, também, junto a fornecedores e
clientes em geral, inclusive fazer e acompanhar qualquer tipo de medida
judicial, inclusive trabalhista e/ou previdenciária, visando defender os direitos
do CORECON-GO, independentemente de sua condição no processo judicial.
Em face da grande demanda de execuções fiscais, e o imprescindível
conhecimento em direito do trabalho, tributário, administrativo e constitucional,
além de toda legislação, jurisprudência e doutrina aplicável se fazendo
presente em todas as Sessões Plenárias Ordinárias e nas Sessões Plenárias
Extraordinárias que a Presidência julgar necessária, onde será avisado com
antecedência.
Valor Global
Valor Global Por Extenso:

Declaramos que:
Os serviços a serem prestados são de primeira qualidade;
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

Preço
Mensal
R$

Preço
Anual
R$

R$

A prestar os serviços no prazo, locais e demais condições previstos no Edital, contados a
partir do recebimento da ordem de serviço.
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias
consecutivos, a contar da abertura da mesma.
Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta
constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.
Localidade, ___ de _________de _______
___ ( assinatura )__
Nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante copia do contrato social ou
procuração pública ou particular poderes para tal investidura

