
 

MODELO DE PROPOSTA E DE PLANO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO CIVIL 
AMBIENTE A FIM DE ACOMODAR A DIRETORIA E DEMAIS ASSESSORIAS DO CENTRO DE INFORMÁTICA

 
Inserir aqui o serviço a ser realizado 
 
 
 

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

“No preço global proposto foram 
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 P
Quantitativos não nos desobrigará de executar o objeto da seleção sem qualq
para a Contratante”. 

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

 

 

(assinatura, nome, 
                         

 

ANEXO II 
 

SELEÇÃO PÚBLICA nº 023/2022 
 

MODELO DE PROPOSTA E DE PLANO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO
 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO CIVIL PARA INSTALAÇÃO DO NOVO 
AMBIENTE A FIM DE ACOMODAR A DIRETORIA E DEMAIS ASSESSORIAS DO CENTRO DE INFORMÁTICA

 

Descrição do serviço ofertado 

TOTAL (R$) 

BDI (25%)  

TOTAL GERAL (R$) 

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

Agência:                                 Conta: 

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 qualq

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 

PARA INSTALAÇÃO DO NOVO 
AMBIENTE A FIM DE ACOMODAR A DIRETORIA E DEMAIS ASSESSORIAS DO CENTRO DE INFORMÁTICA – UFPE. 

, contado da data da abertura da seleção. 

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, 

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

Conforme anexo, parte integrante desta proposta; 


