
 

EDITAL PREGÃO 06/2020. UASG 158892 – Processo 23185.000181/2020-12 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE PROPOSTA 

Edital de Pregão Eletrônico Nº XX/2020 

Ao Instituto Federal do Espírito Santos Campus Piúma 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços referente à Contratação de pessoa 

jurídica para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, vinte e 

quatro horas ininterruptas (segunda a domingo, incluindo feriados), com fornecimento de 

material necessário, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Espírito Santo campus Vitoria, conforme valores e quantitativos relacionados nas Planilhas 

de Custos e Formação de Preços em anexo, nos termos do Edital e Anexos.  

ITEM  DESCRIÇÃO/ ESCALA DE TRABALO QTDE 

DE 

POSTOS 

VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

 

 

 

 

  1 

Vigilância diurna armada, com dois 

vigilantes por escala de trabalho, 

com escala de trabalho de 12 horas 

com repouso de 36 horas, de 

segunda à domingo, sem 

interrupções 

2 R$ R$ 

Vigilância noturna armada, com dois 

vigilante por escala de trabalho, com 

escala de trabalho de 12 horas com 

repouso de 36 horas, de segunda à 

domingo, sem interrupções. 

2 R$ R$ 

VALOR ANUAL  R$ 

 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 

da abertura da licitação. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e 
seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
Termo de Referência. 

Declaramos que nos preços cotados já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, 

transporte, uniformes, fiscalização, relógio de ponto, EPI e EPC, contribuições e obrigações 

sociais, trabalhistas e previdenciárias, taxa de administração, lucro, bem como, todos os 
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outros cursos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta 

contratação. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo 

determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

 

____________________________________________ 

(Assinatura do responsável pela empresa) 

(Nome) 

(R.G.) 

(Cargo) 

Observações: emitir preferencialmente em papel timbrado que identifique a 

licitante 

Dados da Empresa: Dados do Representante Legal da Empresa para  
assinatura do Contrato: 

Razão Social: Nome: 
CNPJ/MF: Endereço: 
Endereço: CEP: 
Cidade/UF: Cidade/UF: 
CEP: CPF/MF: 
T el./Fax: RG/Órgão Expedidor: 
E-mail: Cargo/Função: 
Banco: Naturalidade: 
Agência: Nacionalidade: 
Conta: Estado Civil: 

E-mail: 


