
 

 

 

ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS 

  

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)   
 

Apresenta esta concorrente, por intermédio de seu representante legal, Proposta de Preço para o item 

único abaixo, cuja especificação completa encontra-se detalhada no ANEXO I do Ato Convocatório 

001/2021:  

 

SUBITEM  DESCRIÇÃO  PERCENTUAIS (%)  

  

  

  

1  

Percentual de desconto a ser concedido pela CONTRATADA ao 

NACAB, incidente sobre os custos internos de produção da 

CONTRATADA, apurados em relação à tabela vigente do Sindicato 

das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais. O caput do 

subitem 3.6 das Normas Padrão do CENP não estabelece limite 

máximo para este percentual.  

  

  

  

  

2  

Percentual relativo a honorários a serem cobrados do NACAB 

pela CONTRATADA, nos termos do subitem 3.6.1 das Normas 

Padrão do CENP, para remunerar a CONTRATADA nos casos 

de contratação de serviços e suprimentos contratados junto a 

fornecedores especializados, a serem calculados sobre o valor 

respectivo. O percentual a ser apresentado para estes honorários 

deverá ser de até 15% (quinze por cento).  

  

  

  

  

3  

Percentual relativo a honorários a serem cobrados do NACAB pela 

CONTRATADA, nos termos do subitem 3.6.2 das Normas Padrão do 

CENP, para remunerar a CONTRATADA nos casos em que a sua 

responsabilidade se limitar exclusivamente à contratação ou 

pagamento do serviço ou suprimento, a serem calculados sobre o valor 

respectivo. O percentual a ser apresentado para estes honorários 

deverá ser de até 10% (dez por cento)  

  

  

  

OBSERVAÇÕES:   

  

1) Os serviços ofertados obedecem a todas as condições estabelecidas no ANEXO I do Ato 

Convocatório nº 001/2021, Processo de Compra 797/2021 e, responsabilizando-se a proponente, com 

a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.   

  



 

 

 

2) Os percentuais deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais. Não sendo observada 

esta regra, serão desconsideradas as casas decimais a partir da terceira, sem arredondamento.   

  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: ________ dias (mínimo de 60 dias, a contar 

da abertura da sessão de Ato Convocatório).  

  

  

(Cidade), _____ de_______________ de 2021.   

  

  

__________________________________  

Assinatura do representante legal  

Nome (legível):  

RG: 
 


