
 

 

 

 

Indaiatuba/SP, 03 de março de 2020 

Universidade Federal do Espírito Santo - Biotério Central do Centro de Ciências da 

Saúde - CCS / UFES 

Rodolpho José da Silva Barros 

Médico Veterinário - Responsável Técnico /Coordenador 

rodolpho_iuna@hotmail.com 
Tel.: (28) 99959-7857 
  

Objetivo: Coleta, transporte e destinação final de resíduos. 

ESTIMATIVA DE PREÇOS 

CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA., através de sua filial localizada na cidade de Indaiatuba à Rua 

Ouro, nº 140, Bairro Recreio Campestre Jóia, CEP 13.346-630, inscrita no CNPJ sob nº 

31.733.363/0009-17, Inscrição Estadual nº 353.312.738.115 e Inscrição Municipal nº 130.697-6 telefone 

(19) 3825-5050, e-mail avinha@corpus.com.br, vem encaminhar sua Proposta Comercial para a 

realização dos serviços mencionados acima. 

 

Os preços foram elaborados de acordo com o TR em questão com pleno atendimento ao mesmo e de 

nossos conhecimentos e vivência técnica quanto à execução dos serviços e estão apresentados a seguir: 

 

Item Descrição 
Valor 

Mensal 
Valor Global 

(anual) 

1 

Serviço de Coleta, transporte 
tratamento e destinação final 
de resíduos (RSS) até 1.006 
kg mensais 

 R$ 8.863,98   R$ 106.367,80 

  

➢ Resíduos serão destinados no município de João Neiva/ES em local devidamente licenciado para 

recebimento do tratamento ambientalmente correto que é a incineração. 

➢ Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, 

como mão de obra, combustíveis, pedágios, veículos e equipamentos. Além de todos os impostos e 

outras despesas necessárias. Ressaltamos que todos os preços foram calculados com base nas 

informações contidas nos materiais e que após visita técnica, poderão sofrer alterações/adequações 

de acordo com as reais necessidades, principalmente os serviços emergenciais citados no processo. 

➢ Nos preços propostos estão incluídos todos os impostos, sendo as alíquotas aplicadas: ISS: 5%; PIS: 

1,65%; COFINS: 7,60%. Esses dois últimos sofrem abatimento de acordo com cada item utilizado na realização 

dos serviços; 

➢ Essa proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data acima indicada.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

____________________________ 

               André da Vinha Mozaner 
                  Gerente de Pricing 
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