PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Cunha
Fls: _______________
Rúbrica: ___________

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO 064/2019 - CONVITE N.º 001/2019
DADOS DA EMPRESA LICITANTE:
Razão social: ..................................................................... CNPJ nº.: ............................................................
Endereço completo: ........................................................................................................................................
E-mail: .................................................................... Telefone: ......................................................................

DADOS DE QUEM ASSINARÁ O CONTRATO:
NOME: ............................................................................................................................................................
RG: ......................................................................... CPF/MF: ......................................................................
ENDEREÇO: .................................................................................................................................................
E-MAIL: .................................................................. TELEFONE: .................................................................

LOTE 1 – Abertura de Valas1
ITEM

QUANT
ESTIMAD
A

UN

01

7500

M

Ref. DER

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR ESTIMADO
UNIT (R$)
TOTAL (R$)

Abertura manual de vala para saída de águas
pluviais (drenagem e escoamento superficial).

37.01.05

12.825,00

VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE 
1

As valas de escoamento deverão possuir um comprimento definido pela Setor do S.E.R.M., com 0,5 m de largura e com 0,3 m de
profundidade.
2

LOTE 2 – Roçada
ITEM

01

QUANT
ESTIMAD
A
123.000

VALOR ESTIMADO
UN

M²

Ref. DER

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UNIT (R$)

TOTAL (R$)

Roçada manual com empenado e roçadeira costal
com 2 metros de largura, a contar dos limites
laterais da estrada.

37.06.03

VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE 
2

Entende-se por roçada, o procedimento de corte e retirada da vegetação de pequeno porte existentes nas vias/estradas vicinais,
dando-lhes melhor aspecto e condições de visibilidade ao usuário e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de incêndios. Os serviços
de Roçada Manual referem-se ao aparo de vegetação rasteira e gramado com utilização de empenados ou roçadeiras mecânicas
portáteis, manuais á gasolina ou elétricas. Os locais a serem roçados devem ser previamente inspecionados, de forma a retirar pedras
ou outros resíduos que possam ser arremessados pelas roçadeiras contra pessoas ou bens materiais. Será obrigação da
CONTRATADA utilizar redes de proteção no entorno dos equipamentos de roçada que estiverem em operação, não sendo admitido a
prestação do serviço sem este equipamento de proteção coletiva.

LOTE 3 – Cercas
ITEM
01

QUANT
ESTIMADA

500

VALOR ESTIMADO
UN
M

Ref. DER

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UNIT (R$)

TOTAL (R$)

Remoção de cercas de arame nas margens das
estradas vicinais.

21.03.01

VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE 

LOTE 4 – Equipe de Conservação4
QUANT

ITEM

ESTIMADA

01

50

UN
Equipe/d
ia

Ref. DER
37.01.22

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Intervenção de poda em árvores e arbustos
(englobando todos os tipos de podas) e em
alguns casos, supressão de árvores, remoção
de galhos e entulhos;

VALOR ESTIMADO
UNIT (R$)
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Cunha
Fls: _______________
Rúbrica: ___________

- Limpeza de bueiros (diâmetros: D<=0,60M,
0,6<D<=0,8M, de 0,8 < D <=1,0M), bocas de
lobo e galerias, incluindo os equipamentos para
perfeita execução dos serviços;
- Alinhamento dos gramados eventuais junto às
margens das estradas, bem como, das guias,
calçadas
e
canaletas
(eventualmente
existentes);

VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE 
4

Equipe de conservação deverá ser composta por no mínimo 10 (dez) pessoas, sendo que os pagamentos serão pelos
dias efetivamente trabalhados, não sendo devidos os dias de feriados ou dias que não houver expedientes. Se a equipe
possuir menos que o número estipulado acima, o valor a ser pago para a equipe/dia será proporcional ao número de
pessoas. Os serviços a serem executados pela Equipe de conservação serão, a título não taxativo, nos seguintes
moldes:
- Os serviços de poda de gramado deverão ser executados utilizando-se máquinas manuais a gasolina. A grama
cortada deve ser rastelada e juntada pela CONTRATADA, logo após o corte, para local a ser determinado pela
Prefeitura. O corte da grama, o seu rastelamento e transporte devem ser feitos sem estragos da área ou do paisagismo
(caso) existente, ficando a CONTRATADA no caso de danos ou estragos, obrigada às suas expensas, aos reparos que
derem causa. Após o corte, os gramados deverão ser carpidos nos limites próximos dos meios-fios, das bocas de lobo,
caixas de passagem, dos drenos, dos postes, dos alambrados e de outras construções de modo a evitar que a grama
cresça por sobre os mesmos. Por ocasião da poda do gramado deve ser feito o coroamento de todas as árvores
existentes no local gramado sejam elas ornamentais ou nativas. Os sulcos laterais de drenagens, os quais têm função
de drenar as pistas, devem ser totalmente desobstruídos e reabertos possibilitando escoamento das águas
precipitadas.
- A limpeza e manutenção dos bueiros, bocas de lobos e galerias, consistem na remoção de materiais que causam o
entupimento dessas áreas e dificulta o perfeito escoamento das águas pluviais. Tem por objetivo garantir o perfeito
escoamento das águas pluviais e impedir que o material sólido, retido durante as chuvas, seja levado para os ramais e
galerias/linhas de tubos. O sistema manual é o mais comumente utilizado e, se bem planejado, poderá atender
eficientemente às necessidades de serviço. Uma enxada, uma pá, um carrinho de mão e uma chave de ralo são os
utensílios mínimos utilizados. Quando a limpeza manual não for o suficiente para a desobstrução da boca de lobo,
deverá ser devidamente justificada e comunicado ao Setor SERM para que a mesma verifique o local e, se confirmada
a impossibilidade, providencie o serviço de desobstrução por outros meios mecanizados.
- Todos os resíduos resultantes dos serviços de capina, roçadas, podas e limpeza de boca de lobo/bueiros/galerias, não
podem ser deixados em calçadas, sarjetas ou a margem das estradas, pois poderão causar entupimentos novos
entupimentos e consequentemente enchentes e comprometimento das vias. Portanto, estes resíduos devem ser
removidos imediatamente através de limpeza, varrição, rastelagem ou raspagem da área em questão.

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de Entrega: conforme o edital
DECLARAÇÕES:
1 - Declaro que os preços cotados não sofrerão qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, e já estão incluindo, além do
lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, frete e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas
com o integral fornecimento do objeto do Convite 001/2019;
2 - Declaro que aceito todas as exigências do Edital do Convite 001/2019 e de seus Anexos.

Local, ____________________________, _______ de ________________________ de 2019
_________________________________________________
Nome do Representante Legal da Empresa
RG N.º
CARIMBO DA EMPRESA
CPF N.º

