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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

1

1 4 lt  R$ -    R$ -   

2 1 lt  R$ -    R$ -   

3 1 lt  R$ -    R$ -   

4 1 lt  R$ -    R$ -   

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

Massa plástica para pequenos reparos, vedação 
e acabamento de uso geral, lata com 400 g.

Massa corrida à base de resina PVA, para 
parede, lata com 18 litros. Obs.: conforme NBR 
11.702 NT 4.7.2, NBR 15.348, NBR 14.725.

Tinta acrílica, cor branca, fosca, lata com 18 
litros, primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 702 NT 4.5.1.Tinta acrílica, cor 
branca, fosca, lata com 18 litros, primeira 
qualidade. Obs.: linha premium, rendimento de 
225 a 325 m2 por demão, conforme NBR 702 NT 
4.5.1.Tinta acrílica, cor branca, fosca, lata com 
18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 702 NT 4.5.1.Tinta acrílica, cor 
branca, fosca, lata com 18 litros, primeira 
qualidade. Obs.: linha premium, rendimento de 
225 a 325 m2 por demão, conforme NBR 702 NT 
4.5.1.Tinta acrílica, cor branca, fosca, lata com 
18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 702 NT 4.5.1.Tinta acrílica, cor 
branca, fosca, lata com 18 litros, primeira 
qualidade. Obs.: linha premium, rendimento de 
225 a 325 m2 por demão, conforme NBR 702 NT 
4.5.1.

Tinta látex acrílica, à base de resina acrílica, cor 
verde diwi, semi-brilho, lata c/ 18 litros. primeira 
qualidade. Obs.: linha premium, rendimento de 
225 a 325 m2 por demão, conforme NBR  11.702 
NT 4.5.1.Tinta látex acrílica, à base de resina 
acrílica, cor verde diwi, semi-brilho, lata c/ 18 
litros. primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR  11.702 NT 4.5.1.Tinta látex 
acrílica, à base de resina acrílica, cor verde diwi, 
semi-brilho, lata c/ 18 litros. primeira qualidade. 
Obs.: linha premium, rendimento de 225 a 325 m2 
por demão, conforme NBR  11.702 NT 
4.5.1.Tinta látex acrílica, à base de resina 
acrílica, cor verde diwi, semi-brilho, lata c/ 18 
litros. primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR  11.702 NT 4.5.1.Tinta látex 
acrílica, à base de resina acrílica, cor verde diwi, 
semi-brilho, lata c/ 18 litros. primeira qualidade. 
Obs.: linha premium, rendimento de 225 a 325 m2 
por demão, conforme NBR  11.702 NT 
4.5.1.Tinta látex acrílica, à base de resina 
acrílica, cor verde diwi, semi-brilho, lata c/ 18 
litros. primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR  11.702 NT 4.5.1.
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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

1

5 2 lt  R$ -    R$ -   

6 1 lt  R$ -    R$ -   

Tinta acrílica, cor azul profundo, fosca, lata com 
18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta acrílica, cor 
azul profundo, fosca, lata com 18 litros, primeira 
qualidade. Obs.: linha premium, rendimento de 
225 a 325 m2  por demão, conforme NBR 11.702 
NT 4.5.1.Tinta acrílica, cor azul profundo, fosca, 
lata com 18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de 225 a 325 m2  por 
demão, conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta 
acrílica, cor azul profundo, fosca, lata com 18 
litros, primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta acrílica, cor 
azul profundo, fosca, lata com 18 litros, primeira 
qualidade. Obs.: linha premium, rendimento de 
225 a 325 m2  por demão, conforme NBR 11.702 
NT 4.5.1.Tinta acrílica, cor azul profundo, fosca, 
lata com 18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de 225 a 325 m2  por 
demão, conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.

Tinta acrílica, cor vermelho terracota, lata com 18 
litros, primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica, 
cor vermelho terracota, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica, 
cor vermelho terracota, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica, 
cor vermelho terracota, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica, 
cor vermelho terracota, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica, 
cor vermelho terracota, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 11.702, NT 4.5.1.
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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

1

7 7 lt  R$ -    R$ -   

8 1 lt  R$ -    R$ -   

Tinta acrílica a base de água, cor ocre, fosca, 
lata com 18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de 225 a 325 m2 por demão 
conforme NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica a 
base de água, cor ocre, fosca, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2 por demão conforme 
NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica a base de 
água, cor ocre, fosca, lata com 18 litros, primeira 
qualidade. Obs.: linha premium, rendimento de 
225 a 325 m2  por demão conforme NBR 11.702, 
NT 4.5.1.Tinta acrílica a base de água, cor ocre, 
fosca, lata com 18 litros, primeira qualidade. 
Obs.: linha premium, rendimento de 225 a 325 m2 
por demão conforme NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta 
acrílica a base de água, cor ocre, fosca, lata com 
18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2 por demão conforme 
NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica a base de 
água, cor ocre, fosca, lata com 18 litros, primeira 
qualidade. Obs.: linha premium, rendimento de 
225 a 325 m2  por demão conforme NBR 11.702, 
NT 4.5.1.

Tinta acrílica a base de água, cor a determinar, 
fosca, lata com 18 litros, primeira qualidade. 
Obs.: linha premium, rendimento de 225 a 325 m2 
por demão conforme NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta 
acrílica a base de água, cor a determinar, fosca, 
lata com 18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de 225 a 325 m2 por demão 
conforme NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica a 
base de água, cor a determinar, fosca, lata com 
18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2 por demão conforme 
NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica a base de 
água, cor a determinar, fosca, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2 por demão conforme 
NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica a base de 
água, cor a determinar, fosca, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2 por demão conforme 
NBR 11.702, NT 4.5.1.Tinta acrílica a base de 
água, cor a determinar, fosca, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2 por demão conforme 
NBR 11.702, NT 4.5.1.



   

SMOBI - PP n.º 01/2018 - Anexo VII - Modelo de Proposta Comercial - Pagina 4 de 10

LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

1

9 1 lt  R$ -    R$ -   

10 10 lt  R$ -    R$ -   

Tinta esmalte sintético brilhante, cor areia, 
primeira qualidade, lata com 3,6 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2, conforme 
NBR 11.702, NT 4.2.1.1 e NBR 14.494.Tinta 
esmalte sintético brilhante, cor areia, primeira 
qualidade, lata com 3,6 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2, conforme 
NBR 11.702, NT 4.2.1.1 e NBR 14.494.Tinta 
esmalte sintético brilhante, cor areia, primeira 
qualidade, lata com 3,6 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2, conforme 
NBR 11.702, NT 4.2.1.1 e NBR 14.494.Tinta 
esmalte sintético brilhante, cor areia, primeira 
qualidade, lata com 3,6 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2, conforme 
NBR 11.702, NT 4.2.1.1 e NBR 14.494.Tinta 
esmalte sintético brilhante, cor areia, primeira 
qualidade, lata com 3,6 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2, conforme 
NBR 11.702, NT 4.2.1.1 e NBR 14.494.Tinta 
esmalte sintético brilhante, cor areia, primeira 
qualidade, lata com 3,6 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2, conforme 
NBR 11.702, NT 4.2.1.1 e NBR 14.494.

Tinta acrílica a base de água, para piso, cor 
concreto, lata 18 litros. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 350 m2 por demão conforme 
ABNT NBR 13.245 11.702 NT 4.5.6.Tinta acrílica 
a base de água, para piso, cor concreto, lata 18 
litros. Obs.: linha premium, rendimento de 225 a 
350 m2  por demão conforme ABNT NBR 13.245 
11.702 NT 4.5.6.Tinta acrílica a base de água, 
para piso, cor concreto, lata 18 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de 225 a 350 m2 por demão 
conforme ABNT NBR 13.245 11.702 NT 
4.5.6.Tinta acrílica a base de água, para piso, cor 
concreto, lata 18 litros. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 350 m2 por demão conforme 
ABNT NBR 13.245 11.702 NT 4.5.6.Tinta acrílica 
a base de água, para piso, cor concreto, lata 18 
litros. Obs.: linha premium, rendimento de 225 a 
350 m2  por demão conforme ABNT NBR 13.245 
11.702 NT 4.5.6.Tinta acrílica a base de água, 
para piso, cor concreto, lata 18 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de 225 a 350 m2 por demão 
conforme ABNT NBR 13.245 11.702 NT 4.5.6.
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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

1

11 2 lt  R$ -    R$ -   

12 6 lt  R$ -    R$ -   

13 Solvente tipo tiner, lata com 5 litros. 6 lt  R$ -    R$ -   

14 11 un.  R$ -    R$ -   

15 10 un.  R$ -    R$ -   

16 Trincha para pintura, pelo natural, macio, 2". 15 un.  R$ -    R$ -   

17 Trincha para pintura, pelo natural, macio, 3". 15 un.  R$ -    R$ -   

1

18 3 lt  R$ -    R$ -   

19 Trincha para pintura, pelo natural, macio, 1". 10 un.  R$ -    R$ -   

20 5 un.  R$ -    R$ -   

21 15 un.  R$ -    R$ -   

22 10 un.  R$ -    R$ -   

23 5 un.  R$ -    R$ -   

Tinta acrílica a base de água, cor marfim, fosca, 
lata com 18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de 225 a 325 m2 por demão 
conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta acrílica a 
base de água, cor marfim, fosca, lata com 18 
litros, primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2 por demão conforme 
NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta acrílica a base de 
água, cor marfim, fosca, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2 por demão conforme 
NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta acrílica a base de 
água, cor marfim, fosca, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2 por demão conforme 
NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta acrílica a base de 
água, cor marfim, fosca, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2 por demão conforme 
NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta acrílica a base de 
água, cor marfim, fosca, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2 por demão conforme 
NBR 11.702 NT 4.5.1.

Solvente tipo aguarrás, uso comum, lata com 5 
litros.

Rolo para pintura, em lã de carneiro, 23 cm, 
camisa.
Rolo para pintura, em pelo sintético, tipo anti-
respingo, completo, 23 cm aproximadamente.

Tinta esmalte sintético brilhante, cor platina, lata 
com 3,6 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2, conforme 
NBR 11.702 NT 4.2.1.1 e NBR 15.494.Tinta 
esmalte sintético brilhante, cor platina, lata com 
3,6 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2, conforme 
NBR 11.702 NT 4.2.1.1 e NBR 15.494.Tinta 
esmalte sintético brilhante, cor platina, lata com 
3,6 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2, conforme 
NBR 11.702 NT 4.2.1.1 e NBR 15.494.Tinta 
esmalte sintético brilhante, cor platina, lata com 
3,6 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2, conforme 
NBR 11.702 NT 4.2.1.1 e NBR 15.494.Tinta 
esmalte sintético brilhante, cor platina, lata com 
3,6 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2, conforme 
NBR 11.702 NT 4.2.1.1 e NBR 15.494.

Rolo para pintura em espuma de nylon, 23 cm, 
com haste, completo.

Rolo para pintura em espuma de nylon, 9 cm, 
com haste, completo.
Rolo para pintura, em espuma de nylon, 5 cm, 
com haste, completo.
Rolo para pintura, tipo textura rústica, em fibra de 
vinil, 23 cm de comprimento, camisa.
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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

1

24 5 un.  R$ -    R$ -   

25 Lixa de água, número 150. 20 un.  R$ -    R$ -   
26 Lixa de água, número 100. 60 un.  R$ -    R$ -   

27 Espátula em aço, cabo em plástico, de 5". 10 un.  R$ -    R$ -   

28 4 pct  R$ -    R$ -   

29 101 lt  R$ -    R$ -   

30 Tinta seladora acrílica, incolor, lata com 18 litros. 8 lt  R$ -    R$ -   

31 10 lt  R$ -    R$ -   

32 8 lt  R$ -    R$ -   

33 2 lt  R$ -    R$ -   

Rolo para pintura, tipo textura, em fibra de vinil, 
10 cm de comprimento, camisa.

Estopa em algodão branco, pacote com 1.000 
gramas.

Textura acrílica, rústica, para superfícies externas 
e internas de reboco, cor branca, lata com 18 
litros.

Tinta acrílica, cor palha, fosca, lata com 18 litros, 
primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta acrílica, cor 
palha, fosca, lata com 18 litros, primeira 
qualidade. Obs.: linha premium, rendimento de 
225 a 325 m2  por demão, conforme NBR 11.702 
NT 4.5.1.Tinta acrílica, cor palha, fosca, lata com 
18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta acrílica, cor 
palha, fosca, lata com 18 litros, primeira 
qualidade. Obs.: linha premium, rendimento de 
225 a 325 m2  por demão, conforme NBR 11.702 
NT 4.5.1.Tinta acrílica, cor palha, fosca, lata com 
18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha premium, 
rendimento de 225 a 325 m2  por demão, 
conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.

Tinta esmalte sintético, brilhante, cor branco 
neve, primeira qualidade, lata com 3,6 litros. 
Obs.: linha premium, rendimento de até 75 m2, 
conforme NBR 11.702 NT 4.2.1 e NBR 
15.494.Tinta esmalte sintético, brilhante, cor 
branco neve, primeira qualidade, lata com 3,6 
litros. Obs.: linha premium, rendimento de até 75 
m2, conforme NBR 11.702 NT 4.2.1 e NBR 
15.494.Tinta esmalte sintético, brilhante, cor 
branco neve, primeira qualidade, lata com 3,6 
litros. Obs.: linha premium, rendimento de até 75 
m2, conforme NBR 11.702 NT 4.2.1 e NBR 
15.494.Tinta esmalte sintético, brilhante, cor 
branco neve, primeira qualidade, lata com 3,6 
litros. Obs.: linha premium, rendimento de até 75 
m2, conforme NBR 11.702 NT 4.2.1 e NBR 
15.494.

Tinta à base de resina acrílica, para sinalização 
horizontal viária, cor amarela, lata com 18 litros, 
conforme NBR 11.862 / ABNT.
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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

1

34 4 lt  R$ -    R$ -   

35 6 lt  R$ -    R$ -   

36 Lixa para ferro, número 36. 35 un.  R$ -    R$ -   

PREÇO GLOBAL - LOTE 1  R$ -   

2

1 40 un.  R$ -    R$ -   

2 15 un.  R$ -    R$ -   

3 8 un.  R$ -    R$ -   

4 1 un.  R$ -    R$ -   

5 1 un.  R$ -    R$ -   

6 3 un.  R$ -    R$ -   

7 2 un.  R$ -    R$ -   

8 2 un.  R$ -    R$ -   

9 1 un.  R$ -    R$ -   

Tinta esmalte sintético, fosco, primeira qualidade, 
cor grafite claro, lata com 3,6 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2  conforme 
NBR 11.702 NT 4.2.1.1 e NBR 15.494.Tinta 
esmalte sintético, fosco, primeira qualidade, cor 
grafite claro, lata com 3,6 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2  conforme 
NBR 11.702 NT 4.2.1.1 e NBR 15.494.Tinta 
esmalte sintético, fosco, primeira qualidade, cor 
grafite claro, lata com 3,6 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2  conforme 
NBR 11.702 NT 4.2.1.1 e NBR 15.494.Tinta 
esmalte sintético, fosco, primeira qualidade, cor 
grafite claro, lata com 3,6 litros. Obs.: linha 
premium, rendimento de até 75 m2  conforme 
NBR 11.702 NT 4.2.1.1 e NBR 15.494.

Tinta acrílica, à base de água, cor branco gelo, 
fosca, lata com 18 litros, primeira qualidade. 
Obs.: linha premium, rendimento de 225 a 325 m2 
por demão, conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta 
acrílica, à base de água, cor branco gelo, fosca, 
lata com 18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de 225 a 325 m2  por 
demão, conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta 
acrílica, à base de água, cor branco gelo, fosca, 
lata com 18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de 225 a 325 m2  por 
demão, conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.Tinta 
acrílica, à base de água, cor branco gelo, fosca, 
lata com 18 litros, primeira qualidade. Obs.: linha 
premium, rendimento de 225 a 325 m2  por 
demão, conforme NBR 11.702 NT 4.5.1.

Ducha higiênica, em metal cromado, bitola de 
1/2", com suporte para gatilho, dimensão 
aproximada de 45 cm.

Reparo para válvula de descarga hydra, modelo 
2550, bitola 1 1/2".

Ducha higiênica, em metal cromado, bitola de 1/2 
polegada, com suporte para gatilho, mangueira 
com 02 metros (variação aceitável +/- 5%).

Canopla para registro de gaveta 3/4", em latão, 
cromada, redonda Obs.: acabamento é para 
registro da marca Deca de 3/4".

Canopla para registro de gaveta 1", em latão, 
cromada, redonda obs.: o acabamento é para 
registro da marca deca de 1".

Ligação para vaso sanitário, em polipropileno, 
diâmetro externo 38,1 mm, comprimento 
ajustável, dimensões: comprimento mínimo 90 
mm e máximo 250 mm com articulação nos 
sentidos horizontal e vertical de no máximo 2 cm.

Torneira para parede, em metal, cromada, tipo 
misaturador, saída tipo bica, 2 registros, 1/2".

Joelho em PVC, para água, de redução, rosca 90 
graus, com bucha de latão, bitola de 25mm x 
1/2".

Registro de gaveta, em latão, com canopla, 
cromado, 3/4".
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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

2

10 8 un.  R$ -    R$ -   

11 2 un.  R$ -    R$ -   

12 Tubo em PVC, cola, para água, bitola de 25 mm. 6 m  R$ -    R$ -   

13 2 un.  R$ -    R$ -   

14 2 un.  R$ -    R$ -   

15 4 un.  R$ -    R$ -   

16 3 un.  R$ -    R$ -   

17 2 un.  R$ -    R$ -   

18 8 un.  R$ -    R$ -   

19 1 un.  R$ -    R$ -   

20 Válvula de retenção horizontal, em bronze, 3/4". 2 un.  R$ -    R$ -   

21 2 un.  R$ -    R$ -   

Joelho em PVC, para água, cola, 90 graus, bitola 
de 25 mm.
Tê em PVC, para água, cola, 90 graus, bitola de 
25 mm.

Joelho em PVC, para água quente, de redução, 
rosca fêmea, 90 graus, com bucha de latão, 
bitola de 25 mm x 1/2 polegada.

Tê em PVC, para água quente, para água, cola, 
90 graus, bitola de 25 mm.
Joelho em PVC, para água quente, cola, 90 
graus, bitola de 25 mm.

Luva em PVC, para água quente, cola, bitola de 
25 mm.

Curva em PVC, para água quente, cola, de 
transposição, bitola de 25 mm.

Tubo em PVC, cola, para água, bitola de 20 mm, 
3 m de comprimento.

Peça para registro de gaveta Deca, base para 
registro, em liga de cobre (bronze e latão) e 
plásticos de engenharia, bitola 25 mm.

Luva em PVC, para água quente, macho/fêmea, 
cola em uma extremidade, rosca em metal na 
outra extremidade, bitola de 25 mm x 3/4 
polegada.
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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

2

22 1.000 un.  R$ -    R$ -   

23 1.000 un.  R$ -    R$ -   

24 12 un.  R$ -    R$ -   

25 1 un.  R$ -    R$ -   

26 1 un.  R$ -    R$ -   

27 15 sc  R$ -    R$ -   

28 5 lt  R$ -    R$ -   

29 3 un.  R$ -    R$ -   

30 10 un.  R$ -    R$ -   

31 2 rl  R$ -    R$ -   

32 2 m  R$ -    R$ -   

33 2 un.  R$ -    R$ -   

34 8 un.  R$ -    R$ -   

35 4 m  R$ -    R$ -   

36 150 m  R$ -    R$ -   

37 50 m  R$ -    R$ -   

38 6 un.  R$ -    R$ -   

39 3 un.  R$ -    R$ -   

40 1 un.  R$ -    R$ -   

Parafuso em aço carbono, cementado, tipo 
philips, rosca total, cabeça chata,  chapa 4,0 x 25 
mm.

Parafuso em aço carbono, cementado, tipo 
philips, rosca total, cabeça chata,  4,5 x 45 mm.

Cantoneira em metal tipo l, com 3 furos, 2 furos 
na base e 1 furo no topo, 5 cm de base e 2 cm 
de largura.

Termofusora para soldar tubos e conexões PPR 
auto 110V R63 comboca 20/25/32 mm.
Prato giratório em metal, diâmetro de 30 cm, para 
suporte de TV.

Argamassa para assentamento de pastilhas de 
vidro, pastilhas de cerâmica e cerâmica, em pisos 
e paredes internas e externas, locais sujeiros a 
maresia e umidade colante, tipo AC III (segundo 
NBR 14.081), composta de cimento, aditivos 
especiais e pigmentos sintéticos, saco 20.

Cola de contato para sapateiro, à base de 
solvente, lata com 3,6 litros.

Tapa furo auto colante em PVC, para 
acabamento em furos de parafusos.

Escova de aço, manual, cerdas com fio 0,40mm, 
altura mínima das cerdas de 2,0 cm, mínimo de 
fileiras 16x4, corpo e abo em madeira, comp. 29 
cm (variação aceitável de até 10%).

Lona em plastico PVC, cor preta, 200 micra de 
espessura, largura de 8m, rolo com comprimento 
de 100 m.

Espuma em poliurenato, densidade 28, 
espessura 5 cm aproximadamente, largura 1,90 
m aproximadamente.

Fita para acabamento em PVC, tipo laminado, 
cor preta, 63 mm de largura aproximadamente, 
rolo com 20 metros de comprimento 
aproximadamente.

Sapata (pé) 3/8 para mesa, com regulagem, em 
chapa de aço 3,5 cm x 3,00 cm.

Tela tipo mosquiteiro, em nylon trançado, cor 
verde, fio 30, malha 18, com 3 metros de largura.

Cabo flexível, em cobre, duplo revestimento em  
PVC,  anti-chama, 1.000V, 50 mm², conforme 
NBR 13248 - cor preta.

Cabo flexível, em cobre, duplo revestimento em  
PVC,  anti-chama, 1.000V, 50 mm², conforme 
NBR 13248 - cor azul.

Conector de pressão, em bronze, bitola de 50 
mm, com rosca.

Disjuntor termomagnético, tipo mini, 40A, 
110/220V, fixação e trilho norma DIN.

Disjuntor termomagnético, tipo mini, 50A, 
110/220V, fixação e trilho norma DIN.
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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

2

41 Disjuntor termomagnético tripolar, 175A x 415V. 1 un.  R$ -    R$ -   

42 1 un.  R$ -    R$ -   

43 1 un.  R$ -    R$ -   

PREÇO GLOBAL - LOTE 2  R$ -   

* Preço Global - Lote 1 (por extenso): ______________________________________________________

* Preço Global - Lote 2 (por extenso): ______________________________________________________

* Prazo de garantia dos materiais: _________ meses

*Dados bancários para pagamento: ____________________________________________________________

 - Declaramos:

Local/Data: ______________________________, ____ de _________________________ de 2018.

 Identificação da Empresa LICITANTE: _________________________________________

 Identificação do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________

 Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________

Disjuntor termomagnético tripolar, fixação e trilho 
norma DIN, 70A x 380V.

Tampão em ferro fundido, reforçado, com aro, 
padrão Cemig, uso em garagem / passeio, 640 x 
564 mm aproximadamente.

* Prazo de validade da proposta: _________ dias, contados da data de abertura da sessão pública (ver alíena "c" do subitem 5.1 do 
Edital)

* Prazo de entrega dos materiais: _________ dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada (ver 
alíena "d" do subitem 5.1 do Edital)

1. conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 10 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação 
do cadastro no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (subitem 10.5).

2. conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços referente ao objeto licitado no Pregão Presencial n.º 
01/2018 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.
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