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 TOMADA DE PREÇOS Nº002/2018 

 

ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação da Fundação UnirG - Gurupi-TO 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.02.024060 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO, 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA UAP (Unidade de apoio a pesquisa) e 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL da Fundação UnirG – Centro 

Universitário UnirG, Gurupi - TO, obedecendo às condições estatuídas no Edital, seus 

respectivos anexos e sub anexos. 

DADOS DA EMPRESA: 

Da empresa: 

Razão Social completa: 

Endereço: (completo)                              CEP:                            Cidade:               Estado:      

CNPJ Nº: 

Inscrição Estadual nº: 

Telefone: (xx)                                             Fax: (xx)                                            e-mail: 

 

DADOS BANCÁRIOS:  

BANCO ________ AGÊNCIA __________ C/C _________________________ 

OPERAÇÃO________________________ 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome Completo: 

Nacionalidade:                                                                            Estado Civil: 

Profissão:                                             

CPF nº                                                   Carteira de identidade (nº e órgão expedidor): 

Residência e Domicilio: (completo) 

Telefone: (xx)                                       e-mail:  

Apresentamos proposta de preços referente à Tomada de Preços nº 002/2018, 

conforme informações acima. 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições 

contidas no Edital da Tomada de Preços nº 002/2018, bem como que verificamos todas 
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as especificações nela exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou 

documentos que dela fazem parte.  

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de 

qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou 

omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização 

integral do seu objeto. 

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas com 

materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguros, 

todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos 

necessários para a execução completa da obra/serviços discriminados nos projetos. 

Declaramos que o local onde serão executados os serviços de foram vistoriados, e 

que tomamos conhecimento de todas as condições técnicas para execução do objeto. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ____________ ( ________________________________ ) 

SENDO O VALOR DE R$ __________ (                  ) referente ao Recurso de repasse da 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, no valor de R$ XXX    (XXXXXXXXXX) 

conforme CONVÊNIO/FINEP -  número do contrato: 011203950 

SENDO O VALOR DE R$ __________ (                  ) referente Recursos originários da 

Fundação Unirg no valor de R$XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120(cento e vinte) dias corridos para a 

realização do serviço, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços, 

deduzidos os dias determinados em ordem de paralisação, caso ocorra, em conformidade 

com o cronograma físico e Financeiro anexo deste edital e com cada etapa a ser cumprida. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias. 

São parte integrante desta Proposta, (ambos em anexo) os quais obedecem aos critérios 

previstos no  Edital da Tomada de Preços nº 002/2018, os seguintes documentos: 

 Planilha de Custos; 

 Cronograma Físico-financeiro; 

 BDI; 

 Quadro de Composição de Investimento-QCI, com fins de especificação dos valores 
atribuídos na proposta apresentada, referentes ao Recurso de Repasse do FINEP e ao 
Recurso Originário da Fundação Unirg. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa 

licitante e serem observadas as exigências contidas no Edital acerca da elaboração da proposta 

bem como especificidades próprias da empresa licitante. 


