
N° 30102019145400

1 2 3 4 5 6 Menor Preço Total Menor Preço

1

Contratação de empresa especializada para 

execução do serviço e fornecimento de materiais 

e mão de obra para construção da UNACON

Unidade 1  R$    12.102.418,17  R$    11.334.905,71  R$    9.585.783,34  R$    11.406.457,13  R$    11.475.665,66 9.585.783,34R$     9.585.783,34R$     

2 -R$                     -R$                     

3 -R$                     -R$                     

4 -R$                     -R$                     

5 -R$                     -R$                     

6 -R$                     -R$                     

7 -R$                     -R$                     

8 -R$                     -R$                     

9 -R$                     -R$                     

10 -R$                     -R$                     

11 -R$                     -R$                     

13 -R$                     -R$                     

TOTAL MENOR PREÇO 9.585.783,34 9.585.783,34R$     

N.º FORNECEDORES Cond. Pagto Prazo Entrega

1  2A Engenharia e Construções Ltda A combinar A combinar

2
Cuco - Cial - Participações, Construções e 

Projetos Ltda
A combinar A combinar

3 Construções e Investimentos Omega A combinar A combinar

4 Vecon Engenharia e Construções A combinar A combinar

5
Engensan Construções, Serviços e Saneamento 

Ltda
A combinar A combinar

6

7

8
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Diretor (a)

Documento de Referência: IN- Política de Compras

SETOR DE COMPRAS
AUTORIZAÇÃO DA COMPRA DO 

PRODUTO/SERVIÇO
SOLICITANTE

HUGO DE SOUZA MOREIRA

ANALISTA DE COMPRAS

Gera Nº





 

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda. 
 

Rua Credindio Carreta, 44  - Centro - Fundão/ES  - Fone: (027) 3267-2027 - Telefax: 3267-1291 

CNPJ: 32.468.498/0001-08 - Inscrição Estadual: 081.329.38-5 - e-mail: cuzzuoli@hotmail.com  

À 
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES, Rua Vênus S/N, Bairro Alecrim – Vila Velha / ES, 
CEP: 29.118-060 
 
 
Referência: TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2019 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DESTINADA A 
ONCOLOGIA COM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA (UNACON) DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. 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$ 11.334.905,71 (Onze milhões e trezentos e trinta e quatro mil e 
novecentos e cinco reais e setenta e um centavos), com base na data de apresentação dos documentos 
de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento. Em anexo 
está o cronograma físico-financeiro da obra. 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 Termo de 
referencia, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Associação Evangélica 
Beneficente Espírito Santense - AEBES. Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do 
Termo de referencia, mas inerentes à natureza das obras contratadas.  

Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Associação Evangélica 
Beneficente Espírito Santense – AEBES, antes da execução dos mesmos. 

O prazo de execução total das obras é de 720 (setecentos e vinte dias) consecutivos a partir do dia seguinte ao 
recebimento da Ordem de Serviço (conforme cronograma físico financeiro anexo). 

O prazo de validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos 
documentos de habilitação e propostas. 

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Termo de referencia, bem como todos os 
demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas 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 Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, 
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 Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, assumindo, desde já a integral 
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos 
executivos. 

 
 
Fundão/ES, 25 de Outubro de 2019. 
 
 
 
 
 



CONSTRUC6ES E iNVESTIMENTOS OMEGA LTDA

PROPOSTA DE PRECOS

TERMO DE REFERiNCiA OOl/2019

Å comissao de Licita辞o do Hospital Evang訓co de ViIa Veiha.

P「ezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta com o preco total no vaIor de R; 9"585.783,34 para proposta mais

vantajosa para a CON丁RATACÅo DE EMPRESA ESPECiAしiZADA PARA EXECUCÅo DO SERVICO E

FORNECIMENTO DE MAT駅1AIS E MÅo DE OBRA PARA CONSTRUCÅo DA UNIDADE HOSPITALAR

DESTiNADA A ONCOしOGIA COM SERVICO DE RADIOTERAPIA (UNACON) DO HOSPITAし

EVANGEしtCO DE VtしA V軋HA.

O prazo devaIidade de nossa p「oposta e de 120 (CentO e Vinte) dias・

Deciaramos que estamos de pleno acordo com todas as condic6es estabelecidas no Termo de

Referencia e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigac6es especificadas"

Caso nos seja adjudicado o objeto da licita辞o, CPmPrOmetemO-nOS a aSSinar o contrato no prazo

determinado no documento de convocacfo e executar o servico no p「azo e condis6es estabeiecidas

neste ato convocat6rio.

Vila VeIha, ES, 25 de outubro de 2019

国昭図四四回
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Av, Nossa Senhora da Penha, 2796 Saia 804 - Santa Luiza -Vit6ria/ES -CEP: 29.045-402

害」








