
19/07/2019 SEI/MCTIC - 4344955 - Anexo

https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4956683&infra_sist… 1/2

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376 - CEP 66.040-17 - Belém - PA - http://www.museu-goeldi.br

ANEXO

 
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

 
 

Ao Museu Paraense Emílio Goeldi
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019
Processo nº N.° 01205.000223/2019-51
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de manutenção

preventiva e  corretiva das Centrais Privadas de Comutação Telefônica (CPCT) de marca PHILIPS e da
rede interna e telefonia do Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG.
 
1. DADOS DA EMPRESA LICITANTE:
1.1. Nome/Razão Social:   
1.2. CNPJ:  
1.3. Endereço:  
1.4. Telefone/E-mail:  
1.5. Representante Legal:                                                                     CPF: 
 
 
2. PROPOSTA:
 

Grupo Item Serviços Unidade Qtd.
Total

Valor
Mensal
(R$)

Valor
Total
(R$)

1

1

Serviço de manutenção preventiva com
periodicidade trimestral, das centrais telefônicas e
da rede interna de telefonia das unidades Campus
de Pesquisa do MPEG/MCTIC.

Serviço 04   

2

Serviço de manutenção preventiva com
periodicidade trimestral, das centrais telefônicas e
da rede interna de telefonia das unidades Parque
Zoobotânico do MPEG/MCTIC.

Serviço 04   

3 Serviço de manutenção corretiva considerando a
hora técnica para a realização do serviço, com
atendimento em até 2 horas após o chamado, das

Hora
Técnica

24   
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centrais telefônicas e da rede interna de telefonia
das unidades Campus de Pesquisa do
MPEG/MCTIC.

4

Serviço de manutenção corretiva considerando a
hora técnica para a realização do serviço, com
atendimento em até 2 horas após o chamado, das
centrais telefônicas e da rede interna de telefonia
das unidades Parque Zoobotânico do
MPEG/MCTIC.

Hora
Técnica 24   

Valor Total do Grupo:  

 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
3.1. Declaramos que nos preços propostos acima estão inclusas todas as despesas envolvidas com a
prestação dos serviços. 
3.2. Declaramos, ainda, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e
seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas no Contrato.
3.3 Prazo de validade da proposta, a contar da data de abertura do certame licitatório: 60 DIAS.
 
 

Local, _______ de ___________de 2019.
 
 

________________________________________
Nome do Representante Legal

RG. e CPF:
 
 
 

Obs. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa no formato PDF  e assinada
pelo represente da licitante.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Silva Mota, Assistente em Ciência e Tecnologia, em
28/06/2019, às 15:36 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 4344955 e o código CRC B3FA38B2.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

