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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

1

1 200 un.  R$ -    R$ -   

2 200 un.  R$ -    R$ -   

3 50 un.  R$ -    R$ -   

4 1.000 un.  R$ -    R$ -   

5 100 un.  R$ -    R$ -   

6 200 un.  R$ -    R$ -   

7 110 kg  R$ -    R$ -   

8 150 kg  R$ -    R$ -   

PREÇO GLOBAL - LOTE 1  R$ -   

2

1 40 un.  R$ -    R$ -   

2 40 un.  R$ -    R$ -   

3 30 un.  R$ -    R$ -   

4 20 un.  R$ -    R$ -   

5 Broca helicoidal, em aço rápido, para metais, bitola 1". 10 un.  R$ -    R$ -   

6 40 un.  R$ -    R$ -   

7 5 un.  R$ -    R$ -   

8 30 un.  R$ -    R$ -   

9 20 un.  R$ -    R$ -   

10 5 un.  R$ -    R$ -   

11 20 un.  R$ -    R$ -   

12 20 un.  R$ -    R$ -   

13 5 un.  R$ -    R$ -   

14 30 un.  R$ -    R$ -   

15 10 un.  R$ -    R$ -   

16 10 un.  R$ -    R$ -   

17 20 un.  R$ -    R$ -   

18 10 un.  R$ -    R$ -   

19 10 un.  R$ -    R$ -   

20 2 un.  R$ -    R$ -   

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       Disco para desbaste, aproximadamente 115 x 9,5 

mm (4.1/2 x 3/8"), furo 7/8", velocidade máxima 
operacional de 80 m/s.

Disco para corte, p/aço inoxidável, tela simples, 
espessura 3/64", diâmetro 4.1/2 polegadas, furo 
central 7/8".

Disco para corte, diamantado, uso seco, 110 mm 
de diâmetro x 2 mm de espessura 
aproximadamente.

Disco para corte, tela dupla, espessura 1/8",   
diâmetro 4.1/2 polegadas (114,3 mm), furo 7/8 
polegada.

Disco para corte, tela dupla, espessura 1/8", 
diâmetro 12" furo central 3/4 polegada.

Disco para corte, tela dupla, espessura 1/8 
polegada, diâmetro 7 ".

Eletrodo para solda de aços de baixo e médio 
teor de carbono, classe aws e 6013, em vareta 
revestida, bitola de 2,5 mm.

Eletrodo para solda de aços de baixo e médio 
teor de carbono, classe aws e 6013, em vareta 
revestida, bitola de 3,25 mm.

Broca helicoidal, em aço rápido, para metais, bitola 
1/8".

Broca helicoidal, em aço rápido, para metais, bitola 
3/16".

Broca helicoidal, em aço rápido, para metais, bitola 
7/32".

Broca helicoidal com haste cilíndrica, em aço rápido, 
para metais, bitola 9/64".

Broca para concreto, em aço, c/ ponta de widia, bitola 
de 5/32".

Broca para concreto, em aço, c/ ponta de widia, bitola 
5/8".

Broca p/ concreto, em aço, c/ ponta de widia, bitola 
9/32".

Broca para concreto, em aço, com ponta de widia, 
sistema de encaixe tipo sds plus, 8 x 160 mm.

Broca para madeira, em aço carbono, chata, bitola de 
15/16".

Broca helicoidal, em aço rápido, para metais, bitola 
1/4".

Broca helicoidal, em aço rápido, para metais, bitola 
1/16".

Broca helicoidal, em aço rápido, para metais, bitola 
3/8".

Broca helicoidal, em aço rápido, para metais, bitola 
5/32".

Broca helicoidal com haste cilíndrica, em aço  rápido, 
para, metais, bitola 07 mm. 

Broca para concreto, em aço, c/ponta de widia, bitola 
de 1/2".

Broca para concreto, em aço, com ponta de widia, 
bitola de 3/16". 

Broca para concreto, em aço, com ponta de widia, 
bitola de 3/8".

Broca para concreto, em aço, com ponta de widia, 
sistema de encaixe tipo sds plus, 5 x 110 mm.

Alicate rebitador, uso profissional, em aço, três 
bicos intercambiáveis de 1/8, 3/16 e 5/32 
polegadas.
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LOTE ITEM OBJETO QTD. UN.

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

PREÇO 
TOTAL                       

2

21 100 un.  R$ -    R$ -   

2

22 3 un.  R$ -    R$ -   

23 3 un.  R$ -    R$ -   

24 10 un.  R$ -    R$ -   

25 5 un.  R$ -    R$ -   

26 5 un.  R$ -    R$ -   

27 5 un.  R$ -    R$ -   

28 5 un.  R$ -    R$ -   

29 3 un.  R$ -    R$ -   

30 10 un.  R$ -    R$ -   

31 2 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): ___________________________________

Lâmina de serra para arco de serra manual, em 
aço rápido 18 dentes / polegada, 12 x 1/2 x 
0,025".

Serra copo, dentes em aço rápido temperado, 
corpo resistente ao calor, diâmetro 76 mm de 
encaixe tipo sds plus, 8 x 160 mm.

Cortador para vidro, corpo revestido em madeira, 
ponta de diamante, aproximadamente 20 cm.
Espátula em aço, cabo em plástico, de 5 
polegadas.
Espátula em aço inoxidável, para cozinha, com 
cabo em pvc, 08 cm.
Espátula em aço inoxidável, para cozinha, com 
cabo em madeira, 12 cm.
Tarraxa em aço, para abrir rosca em tubo de pvc, 
bitola de 1 polegada.
Tarraxa em aço, para abrir rosca em tubo de pvc, 
bitola de 1 ¼ polegada.
Trena em fibra de vidro, alcance até 30 m, estojo 
em plástico, com alça e manivela.
Trena em aço tratado, alcance até 5 m, em estojo 
de plástico rígido, com mola de pressão.
Trena em fibra de vidro, alcance até 50 m, em 
estojo plástico, com alça e manivela.

* 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 
22/2017 e seus respectivos Anexos, e com elas concordamos.
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