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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

Ref.: SELEÇÃO PÚBLICA N° 00/2021 

Formação de Termo de Compromisso para Contratação futura e eventual de empresa especializada na 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO para atender aos 
Convênios e Contratos administrados pela Fade-UFPE. 
 

Lote Único 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR 

MENSAL 
VALOR TOTAL 

1 

07 ASG’s 
Prestação de serviços de limpeza, conservação e 
higienização com disponibilização de mão de obra e 
fornecimento de materiais de limpeza e higienização, 
conforme materiais relacionados no subitem 3.2.1. (12 
meses) 

R$ ... R$ ... 

2 

01 Copeiro 
Prestação de serviços de Copa (COPEIRO) (12 meses) 
disponibilização de mão de obra e fornecimento de 
materiais de limpeza e higienização, conforme 
materiais relacionados no subitem 3.2.1. (12 meses) 

R$ ... R$ ... 

VALOR TOTAL DO LOTE = R$ ... 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
DECLARAMOS, para os devidos fins, que CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA 
PROPOSTA DE PREÇOS todos os custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, 
financeiras, despesas com transporte/entrega, seguro, custos com mão de obra e quaisquer outras 
necessárias ao cumprimento do objeto desta seleção a serem praticados na execução do objeto. 
 
DADOS DA PROPONENTE 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONES: 
E-MAIL: 

 
 
DADOS BANCÁRIOS 
BANCO N°: 
NOME DO BANCO: 

 
 

 
(LOCAL), (DATA) 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
(Nome, assinatura, carimbo) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88 
 
 

A empresa:.................................................................................................................., estabelecida na 

avenida/rua: ...................................., no:......., bairro:............................, cidade:......................, estado:........., 

inscrita no CNPJ sob o número:......................................  Declara, sob as penas da lei, para fins de 

participação na SELEÇÃO PÚBLICA N° 001/2021, Fade-UFPE, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

RESSALVA: 
Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
(    ) SIM (    ) NÃO 

 
 

(LOCAL), (DATA) 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
(Nome/Assinatura) 

 
 

DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
A empresa: ..........................................., estabelecida na avenida/rua: ..............................., n° ........, bairro: 

..................................., cidade: ................................, estado: ........., inscrita no CNPJ sob o número: 

......................................, declara, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das informações 

contidas para o certame, manifestando plena e total aceitação das condições nele estabelecidas, e que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na SELEÇÃO PÚBLICA N° 001/2021, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e que não está inscrita em cadastros nacionais de 

empresas punidas pela administração pública.  

 

 

 

 
(LOCAL), (DATA) 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
(Nome/Assinatura) 

 
 
 


