
PROCESSO N° 01-066.055/21-99 
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

Edital Pregão Eletrônico URBEL 001/2022 - PE 
Assessoria de Licitações e Gestão de Processos | Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte 

Avenida do Contorno, n.º 6.664 – Savassi CEP: 30.110-928 Belo Horizonte - MG 

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL 
 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO URBEL Nº 001/2022 

 

 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
Endereço eletrônico (e-mail) para contato: 
 
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA O 
PROGRAMA ESTRUTURAL DE ÁREAS DE RISCO – PEAR, A SEREM UTILIZADOS NAS 
ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO DOS ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL 
LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 
 

Valor Global: R$ _____________ (______________(por extenso)__________________) 
 
Validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias. 
 

 

________(Local)________, ____ de __________de ______ 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
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