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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
À FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUNCITERN 
Av. Prof. Antônio Campos, s/n Campus Universitário Central, prédio das Pró-Reitorias, bairro 
Presidente Costa e Silva, CEP 59.625- 620 – Mossoró-RN RN 
 
 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DE 
APOIO DO RECINTO DE ACLIMATAÇÃO E PROGRAMA DE SOLTURA E 
MONITORAMENTO DE PEIXES-BOI, NA LOCALIDADE DE DIOGO LOPES, 
MACAU/RN 
 
 
Eu, GEUZIVAN DIEGO FRUTUOSO SILVA, como representante devidamente constituído da 
empresa CONSTRUTORA PADRÃO EIRELI, doravante denominado Licitante, para fins do 
disposto edital da SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2021 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 Nº 003/2021 foi elaborada 
de maneira independente pelo Licitante, 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 Nº 003/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da SELEÇÃO PÚBLICA Nº 
003/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2021, 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 Nº 003/2021 quanto a participar ou 
não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do SELEÇÃO PÚBLICA Nº 
003/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2021 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
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CARTA PROPOSTA 
 
 
À FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUNCITERN 
Av. Prof. Antônio Campos, s/n Campus Universitário Central, prédio das Pró-Reitorias, bairro 
Presidente Costa e Silva, CEP 59.625- 620 – Mossoró-RN RN 
 
 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DE 
APOIO DO RECINTO DE ACLIMATAÇÃO E PROGRAMA DE SOLTURA E 
MONITORAMENTO DE PEIXES-BOI, NA LOCALIDADE DE DIOGO LOPES, 
MACAU/RN 
 
Prezados Senhores, 
 
 Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª. nossa Proposta de Preços relativa à 
licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha 
a ser verificada na sua preparação. 
 O preço total desta proposta é de R$ 372.383,53 (Trezentos e Setenta e Dois Mil 
Trezentos e Oitenta e Três reais e Cinquenta e Três centavos), com base na data de 
apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários 
constantes da Planilha de Orçamento. 
 Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, 
mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, 
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 Edital, sem que nos caiba, em 
qualquer caso, direito regressivo em relação a FUNCITERN. 
 Declaramos que o preço por nós ofertado será para executar a Obra conforme todas as 
exigências do Memorial Descritivo e especificações Técnicas disponibilizados e descrito no edital 
 Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao Orçamento, medições e 
pagamentos. 
 Declaramos que o BDI utilizado é de 25,00%. 
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Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à 
natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa 
empresa, e aprovado pela FUNCITERN, antes da execução dos mesmos. 
 O prazo de execução total da obra é de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos a partir 
do dia seguinte ao recebimento da notificação de início. 
 O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da 
apresentação dos documentos de habilitação e propostas. 
 Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como 
todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 
 Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias 
para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a 
quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da 
FUNCITERN, para o cumprimento das obrigações assumidas. 
 Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 
recomendações e instruções da fiscalização da FUNCITERN, assumindo, desde já a integral 
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas 
mencionadas nos projetos executivos. 
 
Dados do representante legal da licitante para subscrição do possível contrato 
administrativo: Geuzivan Diego Frutuoso Silva, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Cédula 
de Identidade nº 1662302, expedida pela SSP/RN, CPF nº 034.238.094-00, residente e domiciliado 
na Rua Poeta Ezequiel Lins Wanderley, 407, Vista Bela, Assú/RN, CEP 59.650-000. 
 
 
 
Dados Bancários - BRADESCO (237) 
Agencia : 1044 
Conta Corrente : 33753-6 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

Assú/RN, 08/11/2021 
 
 

 
 

GEUZIVAN DIEGO FRUTUOSO SILVA 
RG: 1662030 SSP/RN 

CPF: 03423809400 














































































































































