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ANEXO IX 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
Ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
A presente proposta tem como objeto o registro de preços para eventual prestação de serviços 
humanos terceirizados, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 
estabelecidas no Termo de Referência, que integra para todos os efeitos o Edital. 
 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

52 
 Agente de 
limpeza 

Pessoa devidamente trajada e 
identificada que realize serviços de 
limpeza para manter a boa higiene 
dos ambientes, incluindo os 
materiais e insumos necessários 
para o bom desempenho das 
atividades. 

diária       
(5 horas) 

80  R$    R$   

Preço unitário do item 52 (por extenso): 

53 
Auxiliar de 
serviços 
gerais  

Pessoa responsável por auxiliar na 
manutenção do evento, realizando 
eventuais reparos necessários e 
serviços de diversos aspectos em 
um evento. 

diária  
(5 horas) 

80  R$    R$   

Preço unitário do item 53 (por extenso): 

54 Cerimonialista  

Pessoa devidamente trajada, com 
experiência em eventos, 
responsável pelo serviço de 
cerimonial, para fazer a locução e 
conduzir a solenidade, preparar 
roteiros e realizar apresentação.  

diária  
(5 horas) 

40  R$    R$   

Preço unitário do item 54 (por extenso): 

55 Copeira 

 Pessoa devidamente trajada e 
identificada que realize serviços de 
copeiragem, como preparar a água 
quente, o leite quente e café, lavar 
louças, limpar e arrumar a copa e 
pontos de café, limpar ou lavar 
carrinho de serviço, geladeira, 
fogão e bebedouros elétricos para 
garrafão de água; servir café, leite, 

diária 
 (5 horas) 

40  R$    R$   
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chá de infusão e água e  executar 
outras tarefas de mesma natureza. 

Preço unitário do item 55 (por extenso): 

56 Garçom 

Pessoa devidamente trajada e 
identificada que realize serviços de 
garçom, como servir alimentos e 
bebidas, apresentando-os ao 
usuário e dispondo-os nos pratos e 
copos, recolher recipientes 
desocupados, preparar mesa de 
refeições e executar outras tarefas 
de mesma natureza.  

diária  
(5 horas) 

40  R$    R$   

Preço unitário do item 56 (por extenso): 

57 Recepcionista  

Pessoa uniformizada, com 
experiência em eventos, 
responsável em recepcionar 
pessoas, realizar credenciamento, 
auxiliar com informações do evento 
e executar outras tarefas de mesma 
natureza. 

diária 
 (5 horas) 

30  R$    R$   

Preço unitário do item 57 (por extenso): 

 
 

a) Valor global proposto: R$.............. (......por extenso..............). 

b) Prazo de validade da proposta: ____________________(mínimo 60 dias). 

c) Concordo com todas as exigências do presente Pregão. 

 
NOME DA EMPRESA:............................................................................................ 
ENDEREÇO: ....................................................................................................... 
CIDADE:...........................CEP..................................ESTADO:........................................... 
FONE/FAX DA EMPRESA:........................................................................ 
CNPJ N.º: ...................................................................................................... 
BANCO:..................... AGÊNCIA: ............... CONTA CORRENTE: .................................. 
 
 
LOCAL/DATA 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 


