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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 
    

 Prezado (a), 

 

Solicitamos de Vossa Senhoria o orçamento de bens/serviços conforme descrição abaixo, 

em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido e assinado). 

 

Informamos ainda, que o proponente poderá enviar as propostas pelo e-mail: 

compras@camarasaa.mg.gov.br, assinando e preenchendo todos os dados da empresa para 

posteriores contatos.  

 

Planilha dos Serviços/Itens: 

 

CÓDIGO

SETOP 
DESCRIÇÃO UND QTDE 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

ED-48512 

Remoção manual de telha em 

fibrocimento, tipo ondulada, com 

reaproveitamento, inclusive 

afastamento e empilhamento, 

exclusive transporte e retirada do 

material removido não reaproveitável 

M² 252,01   

ED-48428 

Cobertura em telha metálica galvanizada 

trapezoidal, tipo simples, esp. 0,50mm, 

acabamento natural, inclusive acessórios 

para fixação, fornecimento e instalação 

m2 

M² 252,01   

ED-48402 
Colocação de cumeeira galvanizada 

trapezoidal e = 0,50 mm, simples 
M 15,80   

ED-50649 

Calha em chapa galvanizada, esp. 0,5mm 

(gsg-26), com desenvolvimento de 33cm, 

inclusive içamento manual vertical 

M 34,35   

ED-50682 

Rufo e contrarrufo em chapa galvanizada, 

esp. 0,5mm (gsg-26), com 

desenvolvimento de 15cm, inclusive 

içamento manual vertical 

M 32,91   

ED-50667 

Chapim em chapa galvanizada, com 

pingadeira, esp. 0,65mm (gsg-24), com 

desenvolvimento de 35cm, inclusive 

içamento manual vertical 

M 67,26   

TOTAL   

 

OBS – Os serviços e insumos serão todos por conta do contratado. 

 

OBS¹ - Com intuito de contratar com a maior vantajosidade, evitando o superfaturamento dos 

preços, a Comissão avaliará os orçamentos baseando-se nos valores praticados nas planilhas 

SETOP, as quais o prestador de serviço interessado em participar poderá se basear como parâmetro 

de valores a serem praticados, inviabilizando a proposta ao ultrapassá-los. Será considerado o BDI 

de 23%. 

 

OBS³ - Caso propostas forem identificadas com preços superfaturados, a contratante poderá 

cancelá-las, podendo se necessário realizar um novo processo de compra. 

 

Local de Execução: Os serviços deverão ser executados na Sede da Câmara Municipal de Santo 



 

Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo 
Avenida José Ananias de Aguiar – 81 – Centro 
37.262-000 – Santo Antônio do Amparo – MG 

Fone: (35) 3863-1701  
 

Página 2 de 2 
 

Antônio do Amparo-MG, situada na Av. José Ananias de Aguiar, nº 81, CEP. 37.262-000, Centro, 

Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. 

  

Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e 

aceitação do serviço, bem como entrega da nota fiscal. 

 

Nome/Razão Social: _________________________________________________________ 

 

CPF/CNPJ: _________________________ RG/Inscrição Estadual:___________________ 

 

Endereço:__________________________________________________________________ 

 

Telefone:  (____) _____________________ Pessoa para contato:_____________________ 

 

Santo Antônio do Amparo, ______ de ___________________ de 2023. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Responsável 
 

 

 


