
NOME: SAMARA RODRIGUES FARIAS UNHARES 
CPF: 023.502.293-43 
End.: Rua Dona Lindoia, SN, Centro, Mucambo/CE 
CEP: 62 .170-000 

DECLARA: 

Para fins de comprovação e participação da Licitação modalidade Pregão ºl 
Presencial nº 9/2016041 101FMA. ' 

1- que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos nos ( 
termos do modelo constante do anexo Ili deste edital. 

2 - que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão 
executados conforme exigência editalicia e contratua l, e que serão iniciados a 
partir da data de recebimento da Ordem de Serviços. 

3- que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII , do artigo 7°, da 
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos 
em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 

4- minha integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, 
conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 

5- a inexistência de fato superveniente impeditivo da habi litação, ficando ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo 
constante dos Anexos deste edital (art. 32, §2°, da Lei n. 0 8.666/93) . A ausência 
desses dados a tornará inabilitada. 

Mucambo-CE, 27 de abril de 2016 

Samara Rodrigues Farias Unhares 
CPF: 023.502.293-43 
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SAMARA RODRIGUES FARIAS UNHARES 

CPF- 023.502.293-43 

ENDEREÇO- RUA DONA LINDOIA 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2: 9/2016041101 FMA 

OBJETO: 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ítem 
Valor - R$ 

,-. Especificação/marca Unidade Quant Unitário Total 

1 

Contrat ação de profissional de nível superior na 
função de ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SCFV 
PARA CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS 
objetivando responsa bilizar-se junto com o agente 

01 social, pelo trabalho desenvolvido com os grupos do 
SCFV. Planejar as atividades sob sua 
responsabilidade direta e contribu ir para as demais. 8 

1 Manter registro das atividades desenvolvidas da MÊS 
evolução do trabalho com os grupos do SCFV. 

O Valor Total da Proposta de Preços é de R$ DOZE Mil E OITOCENTOS REAIS 

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESSENTA DIAS 

Prazo de execução: Conforme Edital 
Forma de pagamento: A vista 

1.600,00 

Total- RS 12.800,00 

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela realização dos serviços, e que serão executados 
conforme exigência contratual e editalística, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem 
de serviços. 

OBS : Todos os nossos impostos e encargos estão inclusos nos nossos preços. 

MUCAMBO CE, 28/04/2016 
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SAMARA RODRIGUES FARIAS UNHARES 

CPF- 023.502.293-43 

ENDEREÇO- RUA DONA LINDOIA 

Á 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N!!: 9/2016041101 FMA 

OBJETO: 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ítem Especificação/marca Unidade 
Contratação de profissional de nível superior na 
função de ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SCFV 
PARA CRIANÇAS.ADOLESCENTES E IDOSOS 
objetivando responsabi lizar-se junto com o agente 

01 social, pelo trabalho desenvolvido com os grupos do 
SCFV. Planejar as atividades sob sua 
responsabilidade direta e contribuir para as demais. 
Manter registro das atividades desenvolvidas da MÊS 
evolução do trabalho com os grupos do SCFV. 

Quant 

8 

O Valor To tal da Proposta de Preços é de R$ DOZE Mil E OITOCENTOS REAIS 

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESSENTA DIAS 
Prazo de execução: Conforme Edital 
Forma de pagamento: A vista 

Valor- R$ 

Unitário Total 

1.600,00 

Total- R$ 12.800,00 

Declaramos que assumimos int eira responsabilidade pela realização dos serviços, e que serão executados 
conforme exigência contratual e editalística, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem 
de serviços. 

OBS : Todos os nossos impostos e encargos estão inclusos nos nossos preços. 

MUCAMBO CE, 28/04/2016 


