
ANEXO II

SELEÇÃO PÚBLICA nº 020/2022

MODELO DE PROPOSTA E DE PLANO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE 
ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO BLOCO E A SABER, 
CONSTRUÇÃO DO MÓDULO 5 DO O CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 
conforme especificações e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Descrição Quant. Valor do item (R$)

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO – Projeto de ampliação do CIn UFPE, 
contando da construção de um novo modulo tipo, a ser integrado ao projeto do 
Bloco E deste centro. O projeto deve seguir a TODAS as diretrizes do módulo 
existente (Modulo 4).

1

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – Projeto de 
instalações de águas pluviais, e drenagem de água condensada, para atender as 
necessidades do projeto arquitetônico;

1

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – Projeto de instalações 
elétricas, para atender as necessidades do projeto arquitetônico e urbanístico; 
PROJETO EXECUTIVO DE LÓGICA – Projeto de cabeamento estruturado, para 
atender as necessidades do projeto arquitetônico;

1 

PROJETO EXECUTIVO DE LÓGICA – Projeto de cabeamento estruturado, para 
atender as necessidades do projeto arquitetônico

1

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL – Projeto da estrutura para atender as 
necessidades do projeto arquitetônico, incluindo testes de sondagem tantos 
quantos necessários para sua elaboração;

1

PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO – Projeto de climatização através de ar-
condicionado dos ambientes que compõe o projeto arquitetônico, este projeto 
deve ser elaborado para ser integrado ao sistema de água gelada existente no 
módulo 4 com a inclusão de um novo chiller de 70TR integrando com o existente 
em configuração 1+1

1 

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – 
Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, para atender as 
necessidades do projeto arquitetônico, devendo ser interligado aos sistemas de 
detecção e extinção existentes no BLOCO E

1

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA 
ATMOSFÉRICA – Projeto de sistema de proteção contra descarga atmosférica, 
para atender as necessidades do projeto arquitetônico;

1

TOTAL (R$)

BDI (25%)

TOTAL GERAL (R$)

Prazo de validade da proposta: (...............) dias, contado da data da abertura da seleção.
Prazo de execução: 80 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 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 
para a Contratante”.

Anexos desta proposta, conforme estabelecido no edital:
a) Cronograma físico-financeiro: Conforme anexo, parte integrante desta proposta;
b) Planilha orçamentária.

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

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


