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Anexo I do Termo de Referência: 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 476927.000521/2020-17. 

 

 

Para fornecimento, sob demanda, de água mineral, acondicionada em galão/vasilhames 

plásticos de 20 litros e recarga de gás liquefeito de petróleo-GPL (gás de cozinha), encasado em 

botijão de 13 kg, pelo prazo de doze meses, conforme consta no objeto do Processo SEI nº 

476927.000521/2020-17, o valor de nossa proposta é: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

UND. 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

GLOBAL 

 

 

 

 

1 

RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL 

SEM GÁS - Garrafão de água mineral, sem gás, 

acondicionada em vasilhames 

plásticos transparentes de 20 litros, com lacre 

inviolável, com prazo de validade não inferior a 04 

(quatro) meses no momento da entrega, com 

registro no órgão competente do Ministério da 

Saúde, conforme Resolução da Diretoria Colegiada 

da ANVISA n° 182, de 13 de outubro de 2017, e 

alterações posteriores. 

 

 

 

 

54 

  

 

 

2 

RECARGA DE GÁS, carga de gás liquefeito de 

petróleo - GLP (gás de cozinha), com 

fornecimento mediante sistema de troca, envasado 

em botijão 13 kg, aplicação fogão residencial, 

segundo norma técnica da ABNT nº 8460:2011. 

 

 

01 

  

VALOR 

TOTAL 

    

 

Empresa (Razão Social): ___________________________________________________________. 

CNPJ:   _________________________________________________________________________. 

Endereço:   ______________________________________________________________________. 

Telefone:  _______________________________________________________________________. 

E-mail Comercial:   _______________________________________________________________. 

Representante Legal: ______________________________________________________________. 

Doc. de Identificação do Representante:  ______________________________________________. 
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No envio desta proposta declaramos ainda que: 

 

 

a) Manteremos a Proposta válida pelo prazo mínimo de 30 (trinta) 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 <cpl@crarr.org.br> ou ser entregue presencialmente na 

sede do CRA/RR, no endereço constante no cabeçalho, de segunda a sexta-feira em horário de 

funcionamento das 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00. 

 

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 09/2020 cadastrada no Processo SEI nº 

476927.000521/2020-17, ao qual obtivemos uma cópia. 

 

Atenciosamente, 

 

Boa Vista – RR, ___ de ______________ de 2020. 

 

 

 

________________________________ 

EMPRESA  

 

 

 

________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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