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PROPOSTA REAJUSTADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO 

EM: 10/03/2022 
 

De: PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.    
CNPJ: 11.505.498/0001-60 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.469.314-4 
Endereço: Rua das Alagoas 19b, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59150-758 
E-mail: prosegltdaa@gmail.com 
Representante: Alberto Ferreira da Rocha CPF: 060.467.934-32 
Contato: (84) 99987-0686 
Validade da proposta: 120 dias 
Dados bancários: Banco do Brasil – AG:1246-7 

                                                                    CC: 58609-9. 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. 

Ao Senhor (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio. 

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de 
pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos (cirurgião geral 20h/s) na Unidade Mista 
de Saúde José Homobono Paes de Andrade, localizada no município de Palestina do Pará/PA 
 

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, inscrito no CNPJ no 
11.505.498/0001-60, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Alberto Ferreira da Rocha, 
portador da Carteira de Identidade no 2292724 e do CPF no 060.467.934-32. A doravante denominado 
Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial 
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 
preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se 
desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação 
definidos no edital. 
 
 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT UNID

 VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

CIRURGIAO GERAL - 20HR/SMEDICO CIRURGIAO GERAL, 

COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, PARA ATUAR

 NA UNIDADE MISTA SAUDE JOSE HOMOBONO PAES DE 

ANDRADE.

12 MÊS 16.000,00R$        192.000,00R$  

 
 
 
a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação 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 
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
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b)   a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
Licitação, 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 presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;  

d) no preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos Incidentes, 
encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e 
mão-de-obra a serem empregados, seguros, passagens, alimentação, hospedagem, fretes, rotulagem, 
embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto do Edital e seus 
Anexos 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

f) tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das 
obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital e Termo de Referência; 

g) não estou participando sob a forma de consórcio; 

h) o objeto licitado não será subcontratado; 

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

k) prazo de validade da proposta: 120 dias. 

 
Parnamirim/RN, 10 de Março de 2022. 

 
 
 

Alberto Ferreira da Rocha 

Administrador 

060.467.934-32 


