
 

MODELO DE PROPOSTA E DE PLANO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
MÓDULO DO CENTRO DE INFORMÁTICA, SITUADO NA UFPE 

Descrição 

Aluguel de balancins de fachadas, incluindo 
montagem e desmontagem. 
Limpeza das fachadas com máquina pressurizada 
1800 LBs, para remoção de lodos e partes soltas da 
textura existente. 
Tratamento das fissuras nas alvenarias existentes 
com PU30. 
Aplicação de demão de textura acrílica na cor branca.
Aplicação de 02 demãos de tinta acrílica sobre 
textura existente. 
Pintura PVA nos tetos e paredes dos pilotis do bloco 
E, 02 demãos 
Pintura dos gradis das varandas e escadas de 
incêndio com tinta epóxi, incluindo lixamento
todas as peças metálicas. 

 
Prazo de validade da proposta
Prazo de execução: 60 dias após a emissão Ordem de serviços;
Declaração: 

“No preço global proposto foram consideradas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a 
tributos, encargos sociais, trabalhistas, securitários, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, que possam influir, direta ou indiretam
despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, 
admitindo que a omissão ou a incorreção de qualquer item da P
Quantitativos não nos desobrigará de executar o
para a Contratante”. 

Anexos desta proposta, conforme estabelecido no edital:
a) Cronograma físico-financeiro: 

 

 

(assinatura, nome, função, RG e CPF do representante legal)
                         

ANEXO II 
 

SELEÇÃO PÚBLICA nº 019/2021 
 

MODELO DE PROPOSTA E DE PLANO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO
 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA DA FACHADA DO QUARTO 
MÓDULO DO CENTRO DE INFORMÁTICA, SITUADO NA UFPE – CAMPUS RECIFE – RECIFE/PE.

 

Quant. Unidade 

Aluguel de balancins de fachadas, incluindo 
Mês 2  

Limpeza das fachadas com máquina pressurizada 
1800 LBs, para remoção de lodos e partes soltas da M² 3450  

Tratamento das fissuras nas alvenarias existentes 
ML 80  

Aplicação de demão de textura acrílica na cor branca. M² 3015  
Aplicação de 02 demãos de tinta acrílica sobre 

M² 435  

Pintura PVA nos tetos e paredes dos pilotis do bloco 
M² 760   

Pintura dos gradis das varandas e escadas de 
incêndio com tinta epóxi, incluindo lixamento de M² 520  

TOTAL (R$) 

BDI (25%)  

TOTAL GERAL (R$) 

Prazo de validade da proposta: (...............) dias, contado da data da abertura da seleção.
0 dias após a emissão Ordem de serviços; 

preço global proposto foram consideradas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a 
tributos, encargos sociais, trabalhistas, securitários, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, que possam influir, direta ou indiretamente, no custo, e, ainda, as 
despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, 
admitindo que a omissão ou a incorreção de qualquer item da Proposta de Preço dos Serviços e 
Quantitativos não nos desobrigará de executar o objeto da seleção sem qualquer custo adicional 

desta proposta, conforme estabelecido no edital: 
financeiro: Conforme anexo, parte integrante desta proposta;

 
Recife, .........de ........................ de 2022. 

 
(assinatura, nome, função, RG e CPF do representante legal) 

                         (assinatura, nome, função)  
 
 
 
 

MODELO DE PROPOSTA E DE PLANO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO 

PINTURA DA FACHADA DO QUARTO 
RECIFE/PE. 

Valor do item (R$) 

, contado da data da abertura da seleção. 

preço global proposto foram consideradas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a 
tributos, encargos sociais, trabalhistas, securitários, ensaios, testes e demais provas exigidas por 

ente, no custo, e, ainda, as 
despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, 

a de Preço dos Serviços e 
objeto da seleção sem qualquer custo adicional 

Conforme anexo, parte integrante desta proposta; 



 

 


