
 

MODELO DE PROPOSTA E DE PLANO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E 
VIDRO PARA VEDAÇÃO DE AMBIENTES E COMPOSIÇÃO DE FACHADA DO MODULO 4 DO BLOCO E DO CIN
PARA FECHAMENTO DOS PAVIMENTOS 1º, 2º, 3º E 4º DA EDIFICAÇÃO PROMOVENDO
VENTILAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA AS INTEMPÉRIES
instrumento e seus anexos. 

Descrição 

Fabricação e instalação de janela de correr linha 
gold, sistema 90 graus na cor natural fosco com 
acessórios udinesi . Contramarco incluso. Vidro 
LAMINADO 6MM INCOLOR 
Fabricação e instalação de Painel em ACM 4MM 
kinnar 500 preto fosco com estrutura auxiliar em 
perfil tubular de alumínio conjugado com o sistema 
da janela. 
Retirada da estrutura existente 

 
Prazo de validade da proposta
Prazo de execução: 60 dias após a emissão 
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 
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 objeto da seleção sem qualquer custo adicional 
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 016/2022 
 

MODELO DE PROPOSTA E DE PLANO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO
 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E 
VIDRO PARA VEDAÇÃO DE AMBIENTES E COMPOSIÇÃO DE FACHADA DO MODULO 4 DO BLOCO E DO CIN
PARA FECHAMENTO DOS PAVIMENTOS 1º, 2º, 3º E 4º DA EDIFICAÇÃO PROMOVENDO CONTROLE DA ENTRADA DE 
VENTILAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA AS INTEMPÉRIES conforme especificações e condições estabelecidas neste 

 

Quant. Unidade 

Fabricação e instalação de janela de correr linha 
, sistema 90 graus na cor natural fosco com 

acessórios udinesi . Contramarco incluso. Vidro 
1 vb  

Fabricação e instalação de Painel em ACM 4MM 
kinnar 500 preto fosco com estrutura auxiliar em 

com o sistema 
1 vb  

1  vb  
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; 

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 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 

s 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 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E 
VIDRO PARA VEDAÇÃO DE AMBIENTES E COMPOSIÇÃO DE FACHADA DO MODULO 4 DO BLOCO E DO CIN-UFPE 

CONTROLE DA ENTRADA DE 
conforme especificações e condições estabelecidas neste 

Valor do item (R$) 

, contado da data da abertura da seleção. 

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 

possam influir, direta ou indiretamente, no custo, e, ainda, as 
despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, 

a de Preço dos Serviços e 
s não nos desobrigará de executar o objeto da seleção sem qualquer custo adicional 

Conforme anexo, parte integrante desta proposta; 


