
 

 

ANEXO II 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 
 

ENVELOPE N. 2 – A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR EM 
IMPRESSO PRÓPRIO, A PROPOSTA, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DOS 
PRODUTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM PREENCHIMENTO DAS 
COLUNAS EM BRANCO, COMO SE SEGUE: 

 

REF: PROCESSO N.º 005/2018. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2018. 
 
OBJETO: PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO E REMOÇÃO DO GRADIL NO ENTORNO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ. 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
 

QUANT.  
 

UN.  
  

 PREÇO 
UNITÁRO   

 CUSTO TOTAL  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
     

1.1 MOBILIZAÇÃO   1,00 VB 
   

2 REMOCÕES E INSTALAÇÕES 
     

2.1 

REMOÇÃO DE GRADIL EXTERNO  H=2m - inclusive 
fechamento e acabamento de aberturas que 
permanecerem na mureta base do gradil, 
proveniente do chumbamento dos montantes, 
transporte e armazenamento adequado, no 
própio edificio, em  indicado pela fiscalização. 

44,00 m 
   

2.2 

ISNTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO  H=2m - 
fechamento do estacionamento coberto com o 
reaproveitamento do gradil removido, incluso 
reparos , soldas (se necessário), chumbamentos e 
acabamentos no piso. 

6,00 m 
   

3 PINTURAS 
     

3.1 PAREDES EXTERNAS 
     

3.1.1 

PINTURA EXTERNA - BASE E RODAPÉ DO 
EDIFICIO (altura até 3,90M) - pintura em tinta 
látex acrílica - 2 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, nas cores 
indicadas no projeto e aprovadas pela fiscalização 
após amostra. Preparo e limpeza da base 
existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

248,83 m² 
   



 

3.1.2 

PINTURA EXTERNA - CORPO DO EDIFICIO, 
MUROS E MURETAS (altura até 8,40M) - pintura 
em tinta látex acrílica - 2 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, nas cores 
indicadas no projeto e aprovadas pela fiscalização 
após amostra. Preparo e limpeza da base 
existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

673,81 m² 
   

3.1.3 

PINTURA EXTERNA - PLATIBANDA (altura até 
10,00M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de 
mão ou mais onde for necessário para cobertura 
total, nas cores indicadas no projeto e aprovadas 
pela fiscalização após amostra.Preparo e limpeza 
da base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

107,80 m² 
   

3.1.4 

PINTURA EXTERNA - MARQUISE (altura até 
9,00M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de mão 
ou mais onde for necessário para cobertura total, 
nas cores indicadas no projeto e aprovadas pela 
fiscalização após amostra.Preparo e limpeza da 
base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

184,57 m² 
   

3.1.5 

PINTURA EXTERNA - COLUNAS (altura até  
7,50M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de mão 
ou mais onde for necessário para cobertura total, 
nas cores indicadas no projeto e aprovadas pela 
fiscalização após amostra. Preparo e limpeza da 
base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

83,44 m² 
   

3.1.6 

PINTURA EXTERNA - TETO DO SAGUÃO (altura 
até  4,40M) - pintura em tinta látex acrílica - 2 de 
mão ou mais onde for necessário para cobertura 
total, nas cores indicadas no projeto e aprovadas 
pela fiscalização após amostra. Preparo e limpeza 
da base existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

54,97 m² 
   



 

3.1.7 

PINTURA EXTERNA - ESCADARIA  - pintura em 
tinta látex acrílica - 2 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, nas cores 
indicadas no projeto e aprovadas pela fiscalização 
após amostra. Preparo e limpeza da base 
existente, incluindo, onde for necessário, 
remoção da pintura antiga , reparos com massa 
acrilica e fundo seledor e demais cuidados de 
acordo com memorial descritivo. Incluso locação 
e montagem de andaimes. 

28,86 m² 
   

3.1.8 

PINTURA EXTERNA - DETALHES E ORNAMENTOS 
(altura até 9,50M) - pintura em tinta látex acrílica 
- 2 de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente, incluindo, 
onde for necessário, remoção da pintura antiga , 
reparos com massa acrilica e fundo seledor e 
demais cuidados de acordo com memorial 
descritivo. Incluso locação e montagem de 
andaimes. 

24,00 m² 
   

3.2  ESQUADRIAS 
     

3.2.1 

ESQUADRIAS METÁLICAS (altura até 7,00M) - 
pintura em esmalte sintético acetinado - 1 de 
mão ou mais onde for necessário para cobertura 
total, nas cores indicadas no projeto e aprovadas 
pela fiscalização após amostra. Preparo e limpeza 
da base existente e demais cuidados de acordo 
com memorial descritivo, incluindo reparos (onde 
necessário) da massa de fixação dos vidros. 
Apenas face externa, Incluso locação e montagem 
de andaimes. 

107,40 m² 
   

3.2.2 

ESQUADRIAS  DE MADEIRA  - pintura em esmalte 
sintético, ou tinta a óleo- acabamento acetinado - 
1 de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente e demais 
cuidados de acordo com memorial descritivo, 
incluindo reparos (onde necessário) da massa de 
fixação dos vidros. Face interna e externa. 

37,25 m² 
   

3.3 GRADIS E TELHADO 
     

3.3.1 

GRADIS - pintura em esmalte sintético acetinado - 
1 de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente e demais 
cuidados de acordo com memorial descritivo. 

33,84 m² 
   

3.3.2 

CÚPULA - pintura da cúpula de chapa de aço 
galvanizado em esmalte sintético semibrilho - 1 
de mão ou mais onde for necessário para 
cobertura total, nas cores indicadas no projeto e 
aprovadas pela fiscalização após amostra. 
Preparo e limpeza da base existente e demais 

104,18 m² 
   



 

cuidados de acordo com memorial descritivo, 
Incluso locação e montagem de andaimes. 

3.4 PISOS 
     

3.4.1 

CALÇADA E ESTACIONAMENTO- pintura em tinta 
acrílica de piso, 1 de mão ou mais onde for 
necessário para cobertura total, na cor cinza 
médio. Preparo e limpeza da base existente e 
demais cuidados de acordo com memorial 
descritivo.  

150,92 m² 
   

4 LIMPEZA 
     

4.1 

VIDROS - limpeza de todos os vidros das 
esquadrias , com a remoção total de tintas e 
outras sujeiras inclusive anteriores a nova pintura 
- externa e internamente 

1,00 VB 
   

4.1 
LIMPEZA DE OBRA - conforme memorial 
descritivo e incluindo descarte de entulhos, latas 
ou outros residuos. 

1,00 VB 
   

TOTAL GLOBAL 
    

Todos os preços deverão estar especificados por item e expressados em Real. 
 
 

 

 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ .......................(......................................................) 

 
 

 

Incluir todas as informações/Condições contidas no Edital. 
 
 

Local e data. 

 

_________________________________________ 

Empresa (Carimbo – CNPJ) 
Responsável (nome por extenso) CPF/RG 

 


