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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEADPREV-PI
GABINETE DO ASSESSORIA DL 3 - SEADPREV
ANEXOS DO EDITAL Nº: 2903540/2021/SEADPREV-PI/DL /DLASSESSORIA3

TERESINA/PI, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

PROCESSO Nº: 00323.000034/2020-11

ANEXOS DO EDITAL

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - ID 2903097
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - ID 2903594

ANEXO III - FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(VER ITEM 7.1 DO EDITAL)

Sr. (a) Pregoeiro (a),
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2021 - SLC/ DL/SEADPREV
Apresentamos nossa proposta conforme Anexo I (Termo de Referencia) que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
1.

1. CONDIÇOES GERAIS:
1.1.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

1.2.

Nossa proposta para cumprir o objeto desta licitação nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos é a seguinte:

ORÇAMENTO POR METRO LINEAR DE PERFURAÇÃO
ITEM
1
2

1.3.

SERVIÇOS
Perfuração, montagem e instalação de poço tubular em
área de rocha cristalina ou similar.
Perfuração, montagem e instalação de poço tubular em
área de rocha sedimentar ou similar

UND. DE
MEDIDA

QUANTIDADE/METRO
QUANT. POÇOS
LINEAR

M

100

M

180

VALOR UNIT.
(R$)/Metro

VALOR TOTAL.
(R$)/poço

320
500

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação.

1.4.
Declaramos que estamos cientes e de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as
obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
1.5.
Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como: taxas, fretes, seguros, impostos e outros gravames que possam
incidir sobre o objeto licitado.

LOCAL/DATA
__________________________
Nome do Representante
Representante legal da Empresa
DADOS DA EMPRESA
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão nº ____/2021

A empresa _________________, CNPJ nº ______________, sediada na _____________, (endereço completo), representada pelo (a) Sr. (a)
___________________, RG nº ____________, CPF nº _________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de
habilitação previstos no instrumento convocatório do pregão em epigrafe, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, realizado pela SEADPREV/PI, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.
(local e data por extenso)
_____________________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS

Pregão nº ____/2021

A empresa _________________, CNPJ nº ______________, sediada na _____________, (endereço completo), representada pelo (a) Sr. (a)
___________________, RG nº ____________, CPF nº _________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de
habilitação previstos no instrumento convocatório do pregão em epigrafe, realizado pela SEADPREV/PI, excetuando – se a eventual aplicação do permissivo
estabelecido no art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

(local e data por extenso)

_____________________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ANEXO VI - DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS;

Pregão nº ...../2021/SEADPREV

A empresa _________________, CNPJ nº ______________, sediada na _____________, (endereço completo), representada pelo (a) Sr. (a)
___________________, RG nº ____________, CPF nº _________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de desempate no procedimento licitatório da Carta Convite em epigrafe.

(local e data por extenso)
_____________________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART.7º, XXXIII, DA CF/88;

Pregão nº ____/2021
A empresa _________________, CNPJ nº ______________, representada pelo (a) Sr. (a) ___________________, RG nº ____________, CPF nº
_________, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

(local e data por extenso)

_____________________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ANEXO VIII – ORÇAMENTO

Orçamento detalhado no documento planilha TR perfuração ID - 2901393

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 2906524
ANEXO X - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 2901393
ANEXO XI - PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO - 2800552
ANEXO XII - ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO - 2901495
ANEXO XIII - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO - 2901393
ANEXO XIV - MEMORIAL DESCRITIVO - 1551309 - 1551316

Av. Pedro Freitas, 1900 Centro Administrativo, BL1 - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP 64018900
Telefone: (86) 3216-1720 - http://www.seadprev.pi.gov.br/
Referência: Caso responda, indicar expressamente o Processo nº 00323.000034/202011

SEI nº 2903540
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