
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA   
 

ANEXO IV - MODELO PROPOSTA COMERCIAL 
 

A/C 
Departamento de Licitações 
CAU/MG 

 
A Empresa __________________________, sediada à Rua _________________________, ____ - Complemento 

_______________ – Bairo ______________ – Cidade __________ / _____ - CEP: __________ - ______, inscrita 

no CNPJ sob o número _____________________ neste ato representada por 

_____________________________________________, propõe ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado 

de Minas Gerais contratação para elaboração da Obra que realizará adequações físicas necessárias para o pleno 

funcionamento da sede do CAU/MG – 9º andar conforme layout pré-definido pela gestão da Autarquia, com 

fornecimento de materiais, segundo especificações e condições constantes do Termo de Referência, nas seguintes 

condições: 

NOTA: Tanto o valor unitário quanto o valor global devem conter o percentual de BDI - Benefícios e Despesas 
Indiretas já incluso. Entende-se por BDI o elemento orçamentário que ajuda o profissional 
responsável pelos orçamentos da Construção Civil compor o preço de venda adequado levando em 
conta os custos indiretos. São exemplos de custos indiretos - os que não são incorporados ao 
produto final, mas contribuem para a formação do custo total: Administração Central da Empresa, 
Custo financeiro do contrato, Seguros, Garantia e Tributos sobre a Receita. 

ITEM 1 
Remoção do atual piso em carpete, aquisição e 

instalação de piso do tipo vinílico e rodapés 
Quantidade 

Unidade de 
Medida 

Valor 
Unitário 
(R$) m² 

Valor 
Global 

(R$) 

Remoção de carpete existente 197,96 m²   

Nivelamento e preparação do contrapiso existente 
(remoção de cola existente, aplicação de massa 
niveladora) 

214,89 m² 
  

Aplicação de cola 214,89 m²   

Instalação de piso vinílico 
Modelo similar ou de melhor qualidade ao Belgotex, 
régua, linha Rocky. 

214,89 m² 
  

Instalação de Rodapé 104,67 m²   

Apresentação de Registro de Responsabilidade ou 
Anotação de Responsabilidade Técnica pela empresa 
contrata relativa ao serviço.  

1 m² 
  

Valor total item  

 

ITEM 2 
Aquisição e Instalação de divisórias internas em 

vidro 
Quantidade 

   
Unidade 

de 
Medida 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
proposto para 

Execução 
(R$) 

Divisórias em vidro temperado e laminado (8mm) fixas 
conforme detalhamento. 

30,40 m² 
  

Comprimento para perfil de alumínio na cor preta e 
reforço estrutural sobre o gesso. 

23,83 m 
  

Porta de abrir tipo pivotante em vidro temperado e 
laminado 0,80mx2,50m (com bandeira fixa de 0,40m) 
com fechadura e puxador, com abertura esquerda. 

02 un 

  

Porta de abrir tipo pivotante em vidro temperado e 
laminado 0,95mx2,50m com fechadura e puxador, com 
abertura direita. 

01 un 
  

Porta de correr com duas folhas em vidro temperado e 
laminado 2,20mx2,50m com fechadura e puxador.  

01 un 
  

Porta de correr com uma folha em vidro temperado e 
laminado 2,50mx2,50m com fechadura e puxador. 

01 un 
  

Apresentação de Registro de Responsabilidade ou 
Anotação de Responsabilidade Técnica pela empresa 
contrata relativa ao serviço. 

01 un 
  

Valor total item  

 



 

ITEM 3 
Aquisição e instalação de louças e metais 

Quantidade 
Unidade de 

Medida 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Global 

(R$) 

Bacia sanitária convencional com caixa acoplada, sem 
abertura frontal. 
Modelo similar ou de melhor qualidade a Deca Vogue 
Plus Conforto P.510.17.  

02 un 

  

Assento. 
Modelo similar ou de melhor qualidade ao assento 
Vogue Plus Poliester Deca AP.51.17  

02 un 
  

Lavatório suspenso de canto. 
Modelo similar ou de melhor qualidade ao da Deca Izy 
L.101.17 (altura de instalação 80cm);  

02 un 
  

Torneira Lavatório Mesa Bica Alta 
Modelo similar ou de melhor qualidade ao da Deca 
Link Conforto 1196.C.LNK. 

02 un 
  

Kit: Sifão Sanfonado + Engate Flexível 60cm + Válvula 
Lavatório Metal 

03 un 
  

Kit com 2 Barras horizontais – 80cm e 1 Barra vertical 
– 70cm, aço inox.  

02 un 
  

Mão de Obra (instalação) 01 Serv   

Valor total item  

 
Preço Global do Item 01, por extenso: R$ ----,-- (------------------------------)  
Preço Global do Item 02, por extenso: R$ ----,-- (------------------------------)  
Preço Global do Item 03, por extenso: R$ ----,-- (------------------------------)  

 

VALOR TOTAL GLOBAL GERAL (3 ITENS) 
R$ XX.XXX,XX 

(XXXXXXXX reais) 

 
• Prazo de validade da proposta:60 dias; 

• Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, como mão-de-obra, 

impostos, frete, seguro, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, todas as taxas, 

equipamentos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários; seguros, lucro e outras 

necessárias ao cumprimento integral do objeto do Termo de Referência; 

• Caso sejamos vencedores da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato/termo 

equivalente no prazo determinado pelo CAU/MG, indicando para esse fim o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – 

CPF xxxxxxxxxxxxxxxx, como responsável legal desta empresa; e 

• Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas nos 

Termos e seus anexos. 

 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxx 

Representante Legal da empresa XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 

Belo Horizonte, ____ de _______ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


