
ANEXO I 
 
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 
1 - Proponente 
Nome ou Razão Social ---------------------------------------------------------------------------------- 
CPF ou CNPJ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Endereço --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Representante (s) Legal (s) no caso pessoa jurídica ou proposta apresentada por instrumento público de 
procuração. 
 
2 – Imóvel  
Localização endereço completo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
Certidão de Matrícula (nº da ficha de matrícula e informação do CRI – Cartório de Registro de Imóvel). ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Responsável técnico pela construção ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
3 - Preço referencial (em reais) 
 
Por metros quadrados: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4 - Validade da proposta (mínimo 180 dias) -------------------------------------------------------------------- 
 
5 – Declaração 
 
Declara (o) proponente, sob as penas da lei que: 
 
 

1. Não está impedida (o) de contratar com a administração pública estando ciente de que qualquer 
situação superveniente que altere essa situação deverá ser imediatamente comunicada ao CRP/MS; 

2. No caso de ser a proponente Pessoa Jurídica seus sócios e ou representantes legais não possuem 
qualquer relação de parentesco com nenhum dos membros da Comissão Especial do CRP/MS, 
Conselheiros do CRP/MS e funcionários do CRP/MS. 

3. A proposta apresentada foi elaborada de maneira voluntária e independente, sendo que seu conteúdo 
não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente  informado, discutido ou recebido de qualquer 
outro participante (proponente) potencial ou de fato que não conste do termo de chamamento n. 
1/2018 do CRP/MS; 

4. Se obriga a apresentar no prazo de 30 dias, após solicitado, a documentação de trata o Anexo II, caso 
seja aceita a presente proposta. 

5. Se obriga a autorizar a vistoria da comissão especial do CRP/MS ao imóvel, bem como autoriza a 
realização da vistoria dos técnicos do órgão avaliador da Administração Pública Federal. 

6. Está ciente que corre por sua conta eventuais despesas para sua participação e apresentação de 
proposta no presente Chamamento Público.  

 
 

Campo Grande/MS,            de                                de 2019. 
 

Proponente 
Nome (Assinatura) 

 
  


