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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

DISPENSA DE VALOR Nº 046/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16393/2022 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
  

1.1 Objeto: Aquisição de placas destinados para a sinalização viária vertical, 
objetivando a recuperação e readequação do sistema viário, atendendo às 
necessidades da Superintendência Municipal de Trânsito de São Simão – GO. 
 
PROPOSTA:  
 

ITEM UN QTDE. CÓD.  DESCRIÇÃO MARCA 
VL. 
UN 

VL. 
TOTAL  

1 UN 2 42594 

Placas em aço FF #20 60x60 cm  com pintura 
automotiva no verso com aplicação de fundo 
e legenda em película refletiva comercial  
recorte eletronico e furos para fixação. placa 
A-18 

 

  

2 UN 2 42595 

Placas em aço FF #20 60x60 cm  com pintura 
automotiva no verso com aplicação de fundo 
e legenda em película refletiva comercial  
recorte eletronico e furos para fixação. placa 
A-32B 

 

  

3 UN 40 42593 

Placas em aço FF #20 60x60 cm  com pintura 
automotiva no verso com aplicação de fundo 
e legenda em película refletiva comercial  
recorte eletronico e furos para fixação. Placa 
R-19 ( 20km/h) 

 

  

4 UN 40 42592 

Placas em aço FF #20 60x60 cm (gravata 
45x20cm) com pintura automotiva no verso 
com aplicação de fundo e legenda em 
película refletiva comercial  recorte eletronico 
e furos para fixação.  Placas A-18  com 
gravata com distancia de 50 mt. 

 

  

5 UN 40 42591 

Placas em aço FF #20 60x60 cm com pintura 
automotiva no verso com aplicação de fundo 
e legenda em película refletiva comercial  
recorte eletronico e furos para fixação.  
Placas A-18 com seta de indicação 

 

  

VALOR TOTAL OFERTADO   

 
Valores unitários de proposta para os itens de interesse;   
Validade da Proposta 60 dias;   
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão 
totalmente por conta da Empresa contratada;   
 
Razão social; - Nº do CNPJ:   
Endereço:   
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Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Termo de 
Referência.   
  

 
São Simão-GO, ________ de ____________________ de 2022. 

  
 

____________________________________ 
Assinatura do Responsável CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.   


