
 

 

ANEXO I 
PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 

NÚMERO 
55/2017 

TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL 

FOLHA 
01 

Proponente (Razão Social): 

Endereço: Processo n.º 205/2017/DL/PMD 

Cidade: UF: Telefone/Fax: Data da Entrega: 

Banco: Agência: Conta: Validade da Proposta: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA/MODELO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 

Festividades e homenagens. 
Contratação de empresa especializada em eventos para organização, 
divulgação e realização da  XVII SEMANA DO MEIO AMBIENTE E XX 
ECO DOURADOS com seguintes serviços: 
Criação de arte específica para o evento e todas as peças necessárias 
(banner, folder, cartaz, pasta, certificado, bloco de nota, convite digital, 
posts para mídias sociais); 
Cerimonial na solenidade de abertura (1) e nas palestras (2);  
Convites oficiais; 
Suporte aos palestrantes e ministrantes dos minicursos (organizar 
materiais necessários: projetores, extensões, adaptadores); 
Coffee Break completo na palestra de abertura para aproximadamente 
250 pessoas e 2 (dois) coffee breaks simples nas tardes dos minicursos 
para 200 pessoas cada; 
Organização da Eco Dourados (divulgação, convites para escolas e 
empresas, inscrição e credenciamento dos participantes, preparar local 
para receber os expositores e dar suporte aos expositores durante o 
evento); 
Impressão de material gráfico: 3 (três) Banners em lona tamanho 90cm x 
1,20m; 5.000 (cinco mil) folders tamanho 15cm x 21cm; 50 (cinquenta) 
Cartazes em papel tamanho A2; 300 Pastas (em papel ou papelão) 
tamanho 32,5cm x 23,8cm; 500 (quinhentos) certificados; 300 (trezentos) 
blocos de anotações com 20 páginas cada. 
 
FESTIVIDADES E HOMENAGENS. 

SERVIÇ
O 

1    

 

VALOR TOTAL GLOBAL:  

 



 

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º ____________________ e do CPF n.º ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que 
o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital. 

Dourados-MS, __ de ____________ de 2017. Assinatura do Responsável e Carimbo Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual 
 

 


