
 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/SMSUB/COGEL/2021 

PROCESSO Nº 6012.2021/0009648-5 

 

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação 

de GRADE DE CONTENÇÃO para controle de público e isolamento para proteção e 

organização de grandes eventos, compreendendo também os respectivos serviços de 

transporte, montagem/desmontagem e retirada, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO. 

 

A empresa Recon Promoções e Eventos Ltda, estabelecida na Avenida Rosana, nº 

159 – Água Espraiada, Embu das Artes, SP, Cep 06833-350, CNPJ 17.102.460/0001-23, 

telefone (11) 4781-1960, e-mail: fatima.miranda@reconeventos.com, pelo presente, 

propões a prestação de serviço do item abaixo especificado, conforme descrição 

no Anexo I, Especificações Técnicas do Edital, pelos preços indicados na tabela: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT.  UNID.  VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 

Locação de GRADE DE 

CONTENÇÃO para controle de 

público e isolamento para proteção 

e organização de grandes eventos, 

compreendendo também os 

respectivos serviços de transporte, 

montagem/desmontagem e 

retirada.  

120.000 Diária R$ 32,25 R$ 3.870.000,00  

 

O VALOR TOTAL é de R$ 3.870.000,00 (Três milhões, oitocentos e setenta mil reais) 

 

O PRAZO DE ENTREGA É DE ATÉ 2 (DUAS) HORAS ANTES DO INÍCIO DA DIÁRIA. 

 

A proponente declara que, por seu conhecimento, submete-se a todos os termos e 

condições do edital relativos à licitação supra, bem como, às disposições da Lei 

Federal n.º 8.666/93, Lei Federal 10520/02, e Lei Municipal n.º 13.278/2002, que 

integrarão o ajuste correspondente.  
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A proponente declara que nos valores ofertados estão inclusos os preços praticados 

no mercado e que incluem todos os impostos, taxas, fretes, descontos, bonificações, 

inclusive custo do orçamento, excluídos quaisquer encargos financeiros agregados ao 

seu valor econômico.  

 

A proponente declara também que fornecerá material de boa qualidade, dentro das 

especificações solicitadas, bem como de sua capacidade de fornecimento à PMSP 

da quantidade mínima estimada.  

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos.  

 

 

Embu das Artes, SP, 28 de outubro de 2021. 

 

 

 

Reginaldo Sales de Oliveira 

Sócio Administrador 

 

 

 

 

 


