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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2021 – FUNCITERN 
 
 
Paulo Lucindo Pinto Oliveira, como representante devidamente constituído da empresa ROTA DO SOL 
ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.213.246/0001-11, estabelecida na Av. 
Cícero Sá nº 150 loja O, bairro Centro, na cidade de Eusébio, Estado de Ceará, doravante denominado 
Participante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

(a) a proposta apresentada para participar da Seleção Pública n° 001/2021-FUNCITERN foi elaborada de 
maneira independente pelo Participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
Seleção Pública n° 001/2021-FUNCITERN, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Seleção Pública n° 001/2021-FUNCITERN 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Seleção 
Pública n° 001/2021- FUNCITERN, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Seleção Pública n° 001/2021-FUNCITERN quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública n° 001/2021-FUNCITERN não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Seleção Pública n° 001/2021-FUNCITERN antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública n° 001/2021-FUNCITERN não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
Fundação Norte Rio- grandense de Pesquisa e Cultura - FUNCITERN antes da abertura oficial das 
propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 
Atenciosamente, 
 

Eusébio/CE,13,de Outubro de 2021 
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APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 
À Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte 
Comissão de Seleção Pública 
Avenida Professor Antônio Campos, s/n, Campus Universitário Central, Prédio das Pró - Reitorias, bairro 
Presidente Costa e Silva, CEP 59625-620, Mossoró-RN 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa SELEÇÃO PÚBLICA 
Nº. 001/2021- FUNCITER que trata da contratação de empresa especializada para a Implantação do Recinto 
de Aclimatação, na localidade de Diogo Lopes, Macau/RN, conforme projetos e memorial descritivo, assumindo 
inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação. 
O preço global é de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais),conforme Planilha de Preços anexa. 
Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução 
do serviço, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, 
seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, fretes, encargos da Legislação Social Trabalhista, 
Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou 
dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, 
tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem 
como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Instrumento Convocatório, sem que nos 
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à FUNCITERN. 
Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Instrumento Convocatório, mas 
inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela 
nossa empresa, e aprovado pela Contratante, antes da execução dos mesmos. 
O prazo de execução total da obra é de 90 (noventa) dias consecutivos a partir   do dia   da   assinatura   do   
contrato (conforme cronograma físico-financeiro anexo). 
O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos 
documentos de habilitação e propostas. 
Acompanha a nossa Proposta de Preço os documentos previstos no Instrumento Convocatório da SELEÇÃO 
PÚBLICA N° 001/2021- FUNCITERN, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita 
compreensão e avaliação da proposta. 
Utilizaremos os equipamentos e equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita 
execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos 
equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija à fiscalização do contrato, para o cumprimento das 
obrigações assumidas. 
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileira ou 
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da 
fiscalização do contrato, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, 
de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos. 
 
Atenciosamente, 
 

Eusébio/CE,13,de Outubro de 2021 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

Serviço: Implantação do Recinto de Aclimatação, na localidade de Diogo Lopes, 

Macau/RN Data: 13/10/2021 

ITEM                        DESCRIÇÃO UNID
. 

QUANT. 
VALOR 
UNITÁRI

O 

VALOR 
TOTAL 

 
1 

Montagem da passarela com estrutura em 
eucalipto, deck de réguas de eucalipto tratado e 
guarda corpo 

 
UN 

 
1,00 

 
250.000,00 

 
250.000,00 

 

2 
Montagem de cativeiro (recinto de aclimatação) 
com cerca em madeira de eucalipto tratado com 
distância aprox. de 20 a 25 cm 

 

UN 

 

1,00 

 

90.000,00 

 

90.000,00 

 
3 

Montagem de estrutura em eucalipto e telhado de 
pinus tratado com escada, corrimão e guarda corpo 

 
UN 

 
1,00 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

4 
Montagem da estrutura da área de manejo em 

eucalipto tratado e deck de eucalipto 
UN 1,00 110.000,00 110.000,00 

5 Fundação de toda a estrutura UN 1,00 90.000,00 90.000,00 

TOTAL DO ORÇAMENTO 600.000,00 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL 

 

1 
Montagem da passarela com estrutura em eucalipto, 
deck de réguas de eucalipto tratado e guarda corpo 

75.000,00 125.000,00 50.000,00 250.000,00 

30,00% 50,00% 20,00% 100,00% 

 

2 
Montagem de cativeiro (recinto de aclimatação) com 
cerca em madeira de eucalipto tratado com distância aprox. 
de 20 a 25 cm 

27.000,00 63.000,00  90.000,00 

30,00% 70,00%  100,00% 

 

3 
Montagem de estrutura em eucalipto e telhado de pinus 
tratado com escada, corrimão e guarda corpo 

 12.000,00 48.000,00 60.000,00 

 20,00% 80,00% 100,00% 

 

4 
Montagem da estrutura da área de manejo em eucalipto 
tratado e deck de eucalipto 

 22.000,00 88.000,00 110.000,00 

 20,00% 80,00% 100,00% 

 

5 
 

Fundação de toda a estrutura 
90.000,00   90.000,00 

100,00%   100,00% 

 

PARCIAL 
192.000,00 222.000,00 186.000,00 600.000,00 

32,00% 37,00% 31,00%  

 

                          ACUMULADO 
192.000,00 414.000,00 600.000,00  

32,00% 69,00% 100,00%  

  

ROTA DO SOL 
ILUMINACOES E SERVICOS 
EIRELI:21213246000111

Assinado de forma digital por 
ROTA DO SOL ILUMINACOES E 
SERVICOS EIRELI:21213246000111 
Dados: 2021.10.13 14:45:03 -03'00'


