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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
Ref.: SELEÇÃO PÚBLICA N° 00018/2022 
 
1. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO REDE 
COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS NA UFPE – CAMPUS RECIFE – RECIFE/PE 

Executar Serviços de instalação de sistema de adução de águas residuárias das instalações 
prediais da UFPE até a ETE do LitPeg para tratamento e disposição adequada dos 
efluentes.  
 
 
2. Prazo de validade da proposta: por prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a partir da data da abertura da 
seleção; 
 
3. Prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de 
Serviço.  
 
4. Preço global da proposta R$....... (...) incluídas todas as despesas incidentes sobre a obra. 
 
5. Declaração: 
“No preço global proposto foram consideradas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a tributos, 
encargos sociais, trabalhistas, securitários, ensaios, garantias, 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 Planilha de Preço dos Serviços e Quantitativos não nos desobrigará de 
executar o objeto da seleção sem qualquer custo adicional para a Contratante”. 
 
6. Anexos desta proposta, conforme estabelecido no edital: 
 

a) Planilha de Composição de todos os Preços Unitários, Itens e Quantitativos, de acordo com as 
informações do Anexo I do Instrumento Convocatório, incluindo todos os insumos, discriminando 
material, mão-de-obra, equipamentos, encargos sociais e taxas, separadamente; 
 

b) Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do Anexo I. 
 
DADOS DA PROPONENTE 
RAZÃO SOCIAL: CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONES: E-MAIL: 
 
DADOS BANCÁRIOS 
BANCO N°: 
NOME DO BANCO: 
 
 

(LOCAL), (DATA) 
 
 

_______________________________________ 
(assinatura, nome, função, RG e CPF do 

representante legal) 

_______________________________________ 
(assinatura, nome, função, registro no CREA do(s) 

responsável técnico) 

 


