
 
 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020 
 

(papel timbrado da empresa) 
(declaração DENTRO do Envelope nº 03) 

 
 

 
Ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 

OBJETO: Elaboração de roteiro didático e produção de vídeos e podcasts na temática da 
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, com conteúdo baseado no 
material didático relativo à Capacitação em ATHIS do CAU/SC e editado com a marca do 
CAU/SC, conforme descrição e anexos do Edital, mediante o regime de empreitada por 
preço global. 

 
NOME DA EMPRESA:............................................................................................ 
CNPJ N.º: ...................................................................................................... 
ENDEREÇO: ....................................................................................................... 
CIDADE:...........................CEP..................................ESTADO:........................................... 
TELEFONE DA EMPRESA: ........................................................................ 
E-MAIL:.......................................................................................... 
BANCO:..................... AGÊNCIA: ............... CONTA CORRENTE: .................................. 
 
A presente proposta tem como objeto o fornecimento dos serviços, conforme consta 

no Termo de Referência, que integra para todos os efeitos o Edital. 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Roteiro – vídeos de 30 
minutos 

Roteiro 22 R$  R$   

Roteiro – podcast de 90 
minutos 

Roteiro 4 R$  R$   

Reuniões de ajuste de 
conteúdo 

Reunião 2 R$  R$   

Execução/Produção/Gravação 
– vídeos de 30 minutos e 
teaser de divulgação 

Vídeo 22 R$  R$   

Questionário Questionário 3 R$  R$   

Execução/Produção/Gravação 
– podcast 

Podcast 4 R$  R$   

VALOR GLOBAL R$   

*O detalhamento desta planilha é apenas para fins de demonstrativo de cálculo e para ser utilizado de 
base em eventual acréscimo ou supressão no quantitativo do objeto, feito unilateralmente pelo 
CAU/SC. Os valores unitários devem englobar todo o conteúdo do Termo de Referência e conter 
todos os custos envolvidos para a empresa, inclusive a margem de lucro pretendida, formando o valor 
global e final da contratação.  



 
 
 

a) valor global proposto: R$.............. (...por extenso...) 
b) validade da proposta: ........................  dias (Não poderá ser inferior a 60 dias). 
c) prazo de execução: 190 (cento e noventa) dias, conforme cronograma físico-financeiro do 
Termo de Referência. 
d) concordo com todas as exigências da presente Tomada de Preços. 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO 
NOME:.................................................................................................................................. 
RG COM ÓRGÃO EXPEDIDOR:....................................................................................... 
CPF:................................................................................................................................. 
NATURALIDADE:............................................................................................................ 
NACIONALIDADE:.......................................................................................................... 
CARGO/FUNÇÃO:............................................................................................................... 
ENDEREÇO COMERCIAL:................................................................................................. 
TELEFONE:....................................................................................................................... 
E-MAIL:.............................................................................................................................. 
 
 
Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa. 
 
LOCAL/DATA 

 
___________________________________ 

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


