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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAMBARI – MG 
 
REFERÊNCIA: 
PROCESSO Nº 064/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
 

NOME DE FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (    ) NÃO(    ) 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: E-MAIL: 

TELEFONE: FAX: 

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 

BANCO DA LICITANTE:  CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 

Nº DA AGÊNCIA: 

CHAVE PIX:  

ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

1 

Confecção placa 2,5x1m, em metalon e lona, 
impressão colorida, c/ iluminação de 03 
Refletores 20w. Incluso toda a diagramação 
e estruturas para montagens (postes, barras 
fixadoras, parafusos, etc), para os seguintes 
pontos: Sede Administrativa, Captação do 
Ribeirão Mumbuca, Elevatórias de Esgoto 1 
e 2.  

     

2 

Confecção placa 3,5x1,4m, em metalon e 
lona, impressão colorida, c/ iluminação de 03 
Refletores 20w. Incluso toda a diagramação 
e estruturas para montagens (postes, barras 
fixadoras, parafusos, etc), para o seguinte 
ponto: Estação de Tratamento de Água 
(entrada) 

     

3 

Confecção placa 2,5x1m, em metalon com 
ACM, adesivo colorido, c/ iluminação de 03 
refletores 20w. Incluso toda a diagramação e 
estruturas para montagens (postes, barras 
fixadoras, parafusos, etc), para o seguinte 
ponto: Estação de Tratamento de Água 
(fachada do prédio) 

     

4 

Reforma de luminoso 60 x 40cm, com 
substituição de lona, reforma componentes 
elétricos e nova pintura da estrutura. Incluso 
diagramação e instalação em locais a definir. 

     

TOTAL POR EXTENSO:  

 
A EMPRESA ............................................ DECLARA QUE: 
 
1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos 
fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos 
produtos em embalagens adequadas. 
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2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
3. Prazo de início de fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência desse processo. 
 
4. Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari 
- MG, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
social. 
 
5. Que o prazo de início da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no Termo de Referência, 
a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, em locais diversos 
estipulados pelo SAAE, no município Lambari-MG, CEP 37.480-000. Todos os materiais serão avaliados, sob pena de 
devolução de não aceite, caso não atenda a descriminação do Termo de Referência ou de má qualidade. 
 
 

 
LOCAL E DATA 
 
 

_____________________________________ 
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 
 
 
 
 
 

Observações: 
 

1- Emitir em papel que identifique o licitante. 
 

2- A cotação dos preços deverá seguir o modelo descrito acima, ficando a licitante responsável por definir os 
seus próprios preços. 

 
3- A proposta deverá conter necessariamente todas as especificações técnicas do objeto ofertado, onde não 

serão aceitas especificações com os dizeres “conforme o edital” ou “conforme o Termo de Referência do 
edital”, ou dizeres semelhantes. 

 

 


