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PROPOSTA DE PREÇOS 
 
   

1. PARTES 
 
A 
ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal 
CNPJ: 07.007.955.0001-10 
Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja Ala Norte 
Brasília – DF        Cep: 70631-900 
 
 
Conágua Ambiental Ltda. 
CNPJ: 01.615.998/0001-00 
I.E.: Isenta            I.M.: 132071-8 
Rua 91, N.º 771, Setor Sul     
Goiânia / GO       Cep: 74083-150 
 

2. APRESENTAÇÃO 
 
Prezados (as), 
 
Em atendimento ao processo licitatório referenciado apresentamos nossa proposta para Prestação 
de serviços CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ADASA 17/2021. 
Declaramos conhecer e concordar com todos os termos apresentados no Edital e seus Anexos. 
A Conágua Ambiental Ltda declara e garante que não realizou ou realizará qualquer ato que possa 
consistir em violação às proibições descritas na Lei n.º 12.846, de 01 de Agosto de 2013, doravante 
denominada “Lei Anticorrupção Brasileira”, e na Lei Contra Práticas de Corrupção Estrangeiras de 
1977 dos Estados Unidos da América (United States Foreing Corrupt Practices Act of 1977, 15 U.S.C. 
§ 78-dd-1, et seq., conforme alterado), denominada FCPA, ambas referidas como “Leis 
Anticorrupção”. 
 

3. OBJETO 
 
O objeto da licitação consiste na Contratação de laboratório especializado para realização de 

análises em amostras de águas residuárias provenientes da rede de drenagem urbana, englobando 

a adequada coleta, preservação e transporte das amostras, além de registro fotográfico e estimativa 

da lâmina d’água, no âmbito do Distrito Federal. 
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4. VIGÊNCIA 
 

A vigência contratual será de 30 (trinta) meses a contar da data de assinatura do contrato, podendo, 

no interesse da Administração, ser prorrogado, por mais um período de 30 (trinta) meses, alcançando 

o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

observadas as disposições do Termo de Referência do edital ADASA 17/2021. 

A cada 12 (doze) meses de execução contratual, o valor estipulado para o contrato será reajustado 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado no período. 

O primeiro reajuste será contado da data de início do contrato e, os demais, da data do último 

reajuste. 

Para fins do cálculo do reajuste anual será sempre utilizado o índice (IPCA) do mês anterior ao dos 

marcos inicial e final. O marco inicial será o mês de início do contrato e o marco final será o mês do 

reajuste. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser uti lizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para 

reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

5. PLANILHA DE PREÇOS: 

 
Quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos. 

 

Caráter
(1) Desloca

mento
Coleta

Armazen

amento e 

transport

e

Medida 

da 

lâmina 

d'água

Registro 

fotográfi

co

Conjunto 

de 

Análises 
(2)

Valor 

unitário/

produto

Nº 

unidades

Valor global 

por produto

DREN.CHU fixo R$20,80 R$20,80 R$20,80 R$20,80 R$20,80 R$246,98 R$350,98 900 R$315.882,00

DREN.EST 
(3)

fixo R$37,09 NA NA NA R$37,09 NA R$74,18 440 R$32.639,20

DREN.COL 
(4)

 
(5)

eventual NA R$38,00 R$38,00 R$38,00 NA R$246,98 R$360,98 440 R$158.831,20

DREN.EXT eventual R$20,80 R$20,80 R$20,80 R$20,80 R$20,80 R$246,98 R$350,98 75 R$26.323,50

DREN.EME eventual R$20,80 R$20,80 R$20,80 R$20,80 R$20,80 R$246,98 R$350,98 75 R$26.323,50

R$559.999,40

Composição de Preços Unitários (R$ / Produto)

Produto

DRENAGEM URBANA

VALOR TOTAL PROPOSTA
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Os preços indicados na Planilha de Preços contemplam: 

 

a) O custo com mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, armazenamentos, fretes, 

mobilização, implantação, colocação dos materiais nos locais de aplicação, além do lucro, 

administração, impostos e todos os demais custos relacionados a execução dos serviços; 

 

b) Os salários diretos e indiretos constantes da legislação e dos acordos sindicais vigentes; 

c) Todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, inclusive seguros, verbas rescisórias, 

repouso semanal e feriados, na forma da legislação vigente; 

d) Remuneração e despesas necessárias para execução de serviços, inclusive todos os encargos 

correspondentes ao representante, seu substituto, equipe de apoio e administração geral da sede; 

e) Outras despesas não expressamente previstas, mas necessárias a perfeita execução dos serviços 

a serem contratados. 

Drenag em  UrbanaDrenag em  UrbanaDrenag em  UrbanaDrenag em  Urbana

( ág ua  res iduária )( ág ua  res iduária )( ág ua  res iduária )( ág ua  res iduária )
R$/pa râ m etroR$/pa râ m etroR$/pa râ m etroR$/pa râ m etro

CONDUTIVIDADE R$1,00

CHUMBO R$18,00

CARBONO ORGÂNICO TOTAL 

(COT)
R$38,00

CROMO R$18,00

DEMANDA QUÍMICA DE 

OXIGÊNIO (DQO)
R$30,00

ESCHERICHIA COLI R$15,00

FÓSFORO TOTAL R$18,00

NITRATO R$18,00

NITROGÊNIO AMONIACAL R$18,00

ÓLEOS E GRAXAS R$25,00

pH R$5,00

SÓLIDOS DISSOLVIDOS R$12,00

SÓLIDOS EM SUSPENSÃO R$12,00

SÓLIDOS TOTAIS R$12,00

TEMPERATURA DA ÁGUA R$0,99

TEMPERATURA DO AR R$0,99

TURBIDEZ R$5,00

Conjunto de a ná l i s esConjunto de a ná l i s esConjunto de a ná l i s esConjunto de a ná l i s es  R$                   246,98  R$                   246,98  R$                   246,98  R$                   246,98 



 

 Página 4 de 4 

f) Os preços cotados incluem todos os custos diretos e indiretos bem como todas as taxas, impostos, 

encargos sociais, benefícios e despesas indiretas que se fizerem necessários para a perfeita 

execução dos serviços, de acordo com especificado no edital e seus anexos. 

 

6. PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário nos dados abaixo: 

Banco do Brasil 

Agência: 4148-3 / Goiânia-GO 

Conta Corrente: 519.802-X 

 

6. VALIDADE DA PROPOSTA 

Está proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. 

 

Goiânia, 09/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 


