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RR7 CONSTRUÇÕES
E empreendimentos

Prtx^csso Administrativo N“ 006.070222/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP 001/2022
TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL
IMTA: 15/0^/2022

HORÁRIO: 14:00 HORAS

ANEXO VII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ADEQUADA

Ao Senhor Pregoeiro
Prefeitura Municipal de PASTOS BONS - MA
Referência; PREGÃO PRESENCIAL SRP N^ 001/2022
Abertura: 15 dc março de 2022. Horário: às 14:00 HORAS

Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio,

Encaminhamos ao Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio nossa proposta em anexo, aTerentc à
heiuçao em epígrafe objetivando a Contratação de empresa especializada para os Serviços de manutenção
prevenüva e corretiva de Poços Artesianos, para atenderas demandas do município de Pastos Bons ̂
Nossa Proposta tem preço fixado em R$ 575.160,00 (quinhentos e setenta e cinco mil e cento c ses^nta reais)
para os Itens, composta e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

assinatura do contrato juntamente com o recebimento da ordem de

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias  a partir da abertura da proposta.

Sídraçtodfmfsn? entregues no almoxarifado próprio das Secretarias Municipais, mediante

MA.

Prazo de entrega: Imediato após
fornecimento.

a

Declaramos que u-mos pleno conhecimento dc todos os aspectos relaüvos à licitação em pauta c
que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes Lbrc o
lornetimento, e que na lupótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica
automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias dc suspensão. ^

Atenciosamente,

PASTOS BONS (MA), 16 de Março de 2022
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Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de Poços Artesianos

Quan
Valor Quant Valor Mensal Valor

t

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

meseUnitário mensal R$ Anual
s

R$ R$

Retirada, reposição, revisão de todos os componentes
do bombeamento( tubos, luvas cabos entre outros) e
instalação do equipamento para bombeamento (poço
até 150m)

mil oitocentos e

sessenta reais
R$ dezoito mll e

seiscentos reais

R$223.200,0 Duzentos e vinte e três mll e duzentos

reais

1 R$ 1.860,00 10 12
18.600,00 0

Revisão e/ou montagem e/ou instalação de painéis de
comando

duzentos e trinta

reais
R$ quatro mil,

seiscentos reais
R$3 R$ 230,00 20 12 Cinquenta e cinco mll e duzentos reais4.600,00 55.200,00

Dois mll e

seiscentos e

dnquenta reais

R$ Cinco mil e

trezentos reais

R$4 Limpeza com compressor de ar R$ 2.650,00 2 12 Sessenta e três mil e seiscentos reais
5.300,00 63.600,00

Rebobinamento e embuchamento de motores
submersos de 3,00cv a 5,00cv.

Novecentos e

noventa reais

Nove mll e

novecentos reais

R$118.800,06 R$990,00 R$9.900,0010 12 cento e dezoito mil e oitocentos reais
0

Reparo e limpeza periódica dos reservatórios de água
e rede de distribuição

Novecentos e

sessenta reais
R$ Nove mil e

seiscentos reais
R$7 R$960,00 10 12 cento e quinze mil e duzentos reais9.600,00 115.200,00

quarenta e sete mil e novecentos
e trinta reais

VALOR TOTAL MENSAL R$ 47.930,00

quinhentos e setenta e cinco mil e
cento e sessenta reais

VALOR TOTAL ANUAL - 12 meses R$ 575.160,00
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