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ANEXO I – MODELO PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 01/2020, TIPO MENOR PREÇO EM REGIME DE 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONVÊNIO Nº 879082/2018, CONTRATO DE REPASSE Nº 

879082/2018/MS/CAIXA. 

 

OBJETO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. 

 

 

À Fundação Espírita Allan Kardec  

Comissão de Compras e Contratações 

 

 

A _ (nome da empresa)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ com sede à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Inscrita no CNPJ/MF nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vem apresentar sua Proposta de Preço 

para execução da obra de REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, sendo: 

 

1. Da aplicação dos preços ofertados aos itens e às respectivas quantidades constantes da 

Planilha Orçamentária (Anexo II), resulta o seguinte Preço Global de nossa Proposta: 

R$____________ (valor por extenso), sendo: R$___________ (valor por extenso) de material 

e R$___________ (valor por extenso) de mão de obra; 

 

2. Declara estar de acordo com os termos do EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 01/2020; 

 

3. Declara, sob as penas da lei, que os Serviços Ofertados atendem todas as especificações 

exigidas neste Edital e seus Anexos; 

 

4. Declara que a presente Proposta de Preço contempla todos os custos diretos e indiretos 

incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros 

tributos, encargos sociais, mão-de-obra, material, ferramentas, andaimes, Leis Sociais e 

Encargos Trabalhistas, custo de montagem, instalação, deslocamentos, estadias, 

equipamentos se necessários, frete, BDI (composto por despesas administrativas, despesas 

financeiras, taxas de risco, seguro, tributos e lucro), etc.; 

 

6. Que o Prazo Máximo de Execução/Entrega da obra objeto desse Edital é de 120 (cento e 

vinte) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato; 
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7. Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da 

sua assinatura.  

 

8. Que a Garantia Integral mínima da obra objeto desse Edital será de 60 (sessenta) meses, a 

partir da data de sua conclusão e recebimento pela FEAK. 

 

9. Que na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Cotação Prévia de Preços, 

indica para assinatura do Contrato o (s) seu (s) representante (s) legal (ais) Sr. (Nome 

completo, CPF e RG) __________________________________. 

 

10. Que os dados bancários vinculados ao CNPJ da pessoa jurídica proponente, para efeito de 

recebimento de pagamentos são: (nome e número do banco, número da agência bancária e 

número da conta corrente). 

 

Observação: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como 

indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da empresa neste 

certame, bem como que a participante é empresa idônea para todos os fins de Direito. 

 

 

Município – UF ______ de __________________de 2020. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Nome do Diretor ou Representante Legal 

(Assinatura do Diretor ou Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


