
ANEXO V 

PROPOSTA E ORÇAMENTO 

A PROPOSTA E ORÇAMENTO deverá ser datada, rubricada e assinada com firma            

reconhecida pelo representante legal.  

A  PROPOSTA E ORÇAMENTO deverão contemplar os itens abaixo: 

1- Identificação da empresa: 

a) Denominação, CNPJ, endereço da sede completo com CEP, telefone e          

e-mail; 

b) Experiência dentro da área referente ao projeto; 

c) Comprovação de capacidade técnica para a execução de obra do Projeto           

“Estabilização Estrutural do Solar Coronel Manoel Jorge Ferraz/Casarão Julia         

Ferraz”, serviços emergenciais para estabilizar o Solar Coronel Manoel Jorge          

Ferraz/Casarão Julia Ferraz. 

2- Identificação do representante legal:  

a) Denominação, CPF, RG, endereço residencial completo com CEP, telefone e          

e-mail. 

3- Identificação do responsável pela execução do projeto objeto deste Edital de            

Chamamento. 

a) Denominação, CPF, RG, endereço residencial completo com CEP, telefone e          

e-mail, formação, nº do CREA; 

b) Experiência dentro da área referente ao projeto. 

4- Equipe Técnica: 

a) Denominação, CPF, RG, endereço residencial completo com CEP, telefone e          

e-mail; 

b) Idoneidade e Experiência dentro da área referente ao projeto; 

c) Qualificação dos profissionais envolvidos na execução do projeto; 

d) Número de pessoas que irão trabalhar na obra e função. 
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5- Quanto a execução da obra, descrever os itens abaixo: 

a) segurança; 

b) funcionalidade e adequação ao objeto deste edital; 

c) economia na execução, conservação e operação; 

d) possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e        

matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação; 

e) facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da         

durabilidade da obra ou do serviço; 

f) adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho           

adequadas; 

g) impacto ambiental; 

h) tempo de garantia da obra realizada; 

i) métodos e técnicas. 

6 - Custo da execução da obra: 

a) Demonstrativo de custos; mão de obra, impostos e encargos, material, custo             

unitário do item, custo total do item e valor total da execução da obra. 
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