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ANEXO III 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2018  PROCESSO N.º197/2018 

PROPOSTA DE PREÇOS 

(modelo) 

 

Ao SENAR ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, SGAN – módulo k – Ed. Antônio 

Ernesto de Salvo, 1º andar, CEP 70830-903, Brasília, DF. 

 

Pela Presente__________________________(razão social da proponente), 

inscrita no CNPJ sob __________________________ e inscrição estadual nº 

__________________, estabelecida no(a) 

_________________________________________ ciente e de acordo com todas as 

especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão em referência, 

vem por intermédio de seu representante legal, ao final assinado, propor o seguinte 

VALOR GLOBAL, em Reais, como no máximo 02 (duas) casas decimais, para 

apresentação do serviço. 

 

ITEM SERVIÇO VALOR GLOBAL 

 VALOR DO SERVIÇO DE COLETA DE DADOS, deverá conter todos os 
custos relativos ao serviço solicitados nas Especificações Técnicas, 
incluídas a) a remuneração do pessoal (estrangeiro e local, de campo 
e na sede); e b) despesas como, subsistência (diárias, alojamento), 
transportes (nacional e local, para mobilização e desmobilização), 
serviços e equipamento (veículos, equipamento de escritório, móveis 
e materiais), compra e /ou pagamento de licença de software de coleta 
de dados,compra de tablets e/ou computadores (ou aluguel durante a 
coleta), aluguel de escritório, seguro, impressão de documentos, 
levantamentos e treinamento da equipe de entrevistadores, bem 
como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam direta ou 
indiretamente na execução dos serviços objeto desta licitação; c) 
revisitas às unidades amostrais. Tais custos devem ser discriminados 
por item: custo com recursos humanos, custo de coleta em campo, 
custo de treinamento dos pesquisadores de campo e viagens para 
reuniões em Brasília (6 viagens) e, caso apropriado, em despesas 
locais etc. Prever nos custos informados, separadamente, valor maior 
para unidades visitadas, acima de 90% das unidades amostrais (10% 
a mais do valor por unidade) e acima de 95% (15% a mais do valor 
por unidade) das unidades amostrais. 
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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 

 

 

Nome do Representante Legal 

Identidade 

Cargo 

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: 

 

Razão Social:    _____________ 

CNPJ/MF:    

Endereço:     Tel./Fax:    

CEP:    

Cidade:  UF: _                  Banco:

 Agência:  c/c:     

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  

Nome:_   

Endereço:_         

CEP: Cidade:  UF:     

CPF/MF:  Cargo/Função:      

RG nº:_  _Expedido por:     

Naturalidade:  Nacionalidade:       

 

OBSERVAÇÃO: 

 

1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto 

descritas na proposta, e as especificações constantes do Anexo II – 

Especificações Técnicas deste Edital prevalecerão às últimas 

 


