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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº VII - MOD. DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

 

 

 

Prezados Senhores,

 

1. Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n°
8.666/1993 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.

2. Propomos à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, pelo
preço total a seguir indicado, a execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe, obedecendo às
es�pulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:

a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas
Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.

b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável á execução dos serviços contratados,
especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.

3. Propomos como preço total para a execução dos serviços descritos no Edital desta Concorrência, o
valor global de R$ ...... (............................), conforme quadro de referência abaixo:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN. MED.
V.

UNI.
R$

V.
TOTAL

R$
1 1.1 Diagnós�cos   socioambiental   e   técnico   de localidades e

elaboração de relatório segundo modelo do PAD. 230 un
(comunid.)   

1.2

Realização de desinfecção, desenvolvimento e testes   de   vazão  
em   poços   profundos   de localidades selecionadas na Etapa
anterior, e
elaboração dos relatórios.

138 un (poço)   

1.3 Coleta       e       análises       �sico-químicas      e microbiológicas  
das   águas   dos   poços   das localidades 138 un (poço)   

1.4
Elaboração    dos    projetos    execu�vos    de
recuperação/implantação    de    sistemas    de dessalinização das
localidades

69 un
(comunid.)   

1.5 Coleta e análise de solo das localidades 69 un   



24/04/2020 SEI/GOVMG - 13537783 - Anexo

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15683267&infra… 2/2

(comunid.)

1.6

Levantamento  de  informações  para  outorga de  captação  de 
água  e  elaborar  os  estudos para   subsidiar   o   processo   de 
outorga  dos
sistemas

69 un
(comunid.)   

1.7 Levantamento de informações para licenciamento ambiental 69 un
(comunid.)   

TOTAL  

4. Prazo de execução dos serviços: XXXXX, contado a par�r da data da assinatura da Ordem de Serviço,
conforme cronograma, podendo ser prorrogado, conforme o disposto no ar�go 57, I da Lei Federal n°
8.666/93.

5. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecu�vos, a contar da data da sua
entrega.

6. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, CNPJ N° XXXX, Inscrição Estadual
e Inscrição Municipal, se houver, Banco XXXX, Agência nº XXXX e Conta Corrente nº XXXX.

7. Responsável pela Assinatura do Contrato: XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2020.

 

Nome e Assinatura do Representante Legal

 

 

 

 

Modelo ra�ficado pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
24/04/2020, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13537783
e o código CRC ED7D62B3.

Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13537783

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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