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ANEXO XV - LISTA DE VERIFICAÇÃO REFERENTE AO CAPÍTULO V – DA PROPOSTA/CLASSIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022 - RA-II

ENVELOPE 2 - PROPOSTA/CLASSIFICAÇÃO
Empresa:
Endereço eletrônico:
CNPJ:
Nome do Representante Legal:
CPF do Representante:
Data:

Horário:

Recebido por:

Matrícula:

Item 5.1 – DAS PROPOSTAS DE PREÇO
Item Descrição

A

B

Fazer menção ao número desta TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022 - RA-II, ser
datilografada ou impressa, em UMA via, sem emenda ou rasura, datada e assinada,
rubricadas em todas as páginas;
Apresentar sua Proposta de Preços com apresentação e especificação clara e detalhada
dos serviços observada às especificações indicadas no Projeto Básico, Planilha
Orçamentária, Caderno de Especificações Técnicas e demais anexos que compõe o
Edital ao qual a licitante participará;
b.1) Especificando claramente que a licitante tem conhecimento de todos os serviços
especificados e indicados no Projeto Básico e no Caderno de Especificações Técnicas.

Sim Não OBS

C

Conter a discriminação dos serviços a serem executados, conforme modelo da Planilha
Orçamentária, contendo a especificação dos serviços, unidades, quantidades, preços
unitários e preços totais;

D

Conter explicitação detalhada da composição do B. D. I. (Bonificação de Despesas
Indiretas); e dos encargos sociais, devidamente discriminados, utilizados na elaboração
da referida planilha, nos termos da Decisão nº 4140/2006, que deverá ser assinada pelo
responsável técnico ou profissional devidamente habilitado pelo CREA;

E

Apresentar Cronograma Físico-Financeiro Provisório, detalhando o prazo para execução
dos serviços e as etapas componentes;

F

Conter prazo de execução dos serviços de 60 (sessenta) dias corridos, conforme
disposto no item 16.2 do Edital.

G

Consignar prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data de sua apresentação, para fins de convocação para contratação;

H

Consignar endereço, telefone e e-mail, bem como o banco, a agência e respectivos
códigos e o número da conta para efeito de emissão de Nota de Empenho e posterior
pagamento.

J

Conter a indicação da(s) entidade(s) preferencial(is) que será(ão) subcontratada(s)
compulsoriamente com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus
respectivos valores, para execução de, no mínimo, 5% (cinco por cento) e no máximo
15% (quinze por cento) do valor do objeto contratado, nos termos do disposto no
Capítulo XX do presente Edital de Licitação, observada a hipótese de dispensa da
presente indicação constante do item 20.12 do mencionado Capítulo, conforme Modelo
do Anexo XXV.

Item Conter preço cotado com todos os tributos, taxas, encargos sociais/trabalhistas/fiscais,
5.4 seguros e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto desta licitação.
É obrigatória a assinatura da Proposta de Preços, do Cronograma Físico-Financeiro e
Item
das Planilhas Orçamentárias pelo representante legal da empresa e pelo responsável
5.5
técnico a cujo cargo ficará a execução da obra.
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