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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RORAIMA – CRA/RR 

Rua Professor Agnelo Bitencourt, 1620, São Francisco, Boa Vista – RR. 

Ref.: Processo SEI nº 476927.000271/2020-15. 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços, de natureza 

contínua, de monitoramento eletrônico a distância (alarme eletrônico sonoro com sensores), com 

fornecimento e instalação em comodato de equipamentos de sistema de alarme para monitoramento 

de sistema de alarme 24 horas, sete dias por semana, incluso manutenção e assistência técnica 

preventiva e corretiva dos equipamentos, com atendimento de ocorrências, identificadas através do 

alarme contra intrusão (violações noturnas e diurnas), para proteção do imóvel sede do Conselho 

Regional de Administração de Roraima, no exercício de 2020 e seguintes, nos termos a 

estabelecidos no termo de referência 

 
 

Valor da proposta: R$ XX,XX (valor por extenso) mensal, totalizando R$ XXX,XX (valor por 

extenso) anual.   

 

Empresa (Razão Social): ______________________________________________________. 

CNPJ nº:  __________________________________________________________________. 

Endereço:__________________________________________________________________. 

Telefone: __________________________________________________________________. 

E-mail Comercial: ___________________________________________________________. 

Representante Legal: _________________________________________________________. 

Doc. de Identificação do Representante: __________________________________________. 

 

 

No envio desta proposta declaramos ainda que: 

 

 

a) Manteremos a Proposta válida pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da 

confirmação do recebimento da mesma. 

 

b) Estamos cientes de que a proposta deve ser encaminhada em formato PDF para o endereço 

eletrônico <craroraima@gmail.com> ou ser entregue presencialmente na sede do CRA/RR, no 

endereço constante no cabeçalho, de segunda a sexta-feira em horário de funcionamento das 13:00 

às 18:00. 
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b) Nos preços apresentados estão inclusos todos os custos com salários, encargos sociais, seguros, 

alimentação, transportes, uniformes, EPI’s, lucros, encargos fiscais e parafiscais, materiais 

necessários para execução do objeto desta licitação, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas 

indispensáveis para os fornecimentos licitados. 

 

c) Na execução dos fornecimentos, observaremos rigorosamente as especificações técnicas, 

assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 

conformidade com as normas e padrões do CRA/RR. 

 

d) Manteremos em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no ato da contratação. 

 

e) Temos inteiro conhecimento das exigências e obrigações apresentadas pelo CRA/RR, inclusive 

aquelas contidas no Termo de Referência nº 03/2020/CRA-RR cadastrada no Processo SEI nº 

476927.000271/2020-15, ao qual obtivemos uma cópia. 

 

Atenciosamente, 

 

Boa Vista – RR, ___ de ______________ de 2020. 

 

 

 

____________________________________________ 

 (carimbo, razão social e assinatura do responsável) 


