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

ANEXO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 01205.000439/2019-17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019
 

ANEXO 04 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em engenharia de segurança ou medicina do trabalho para a elaboração de laudo técnico
de condições ambientais de trabalho – LTCAT dos funcionários do Museu Paraense Emílio Goeldi, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone:                                Fax:                                     E-mail:
Banco:           Agência:                 Conta Corrente Nº: 

 

 

ITEM

 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO Unidade de
Medida Quantidade

Valor
Unitário
Máximo

Valor
Global
Máximo

1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE
TRABALHO - LTCAT

Serviço 1  R$ R$ 
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LTCAT é uma declaração pericial emitida por engenheiro de segurança ou por médico do
trabalho habilitado pelo respectivo órgão de registro profissional, para fins previdenciários, e
destinado a apresentar os resultados da análise global do ambiente de trabalho, demonstrar o
reconhecimento dos agentes nocivos e discriminar a natureza, a intensidade e a concentração
que possuem. Identificar as condições ambientais de trabalho por setor, por estabelecimento,
explicitar as avaliações quantitativas e qualitativas dos riscos para cada função e respectivo
local de trabalho.

 
 

 
 

Prazo de validade da proposta, a contar da data de abertura do certame licitatório: 60 DIAS.
Declaro que nos valores ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, através de lances, estão incluídos todos os custos

(administrativos, tributários, lucro e fretes) que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto desta proposta. 
 

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 20/08/2019, às 09:58 (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 4503029 e o código CRC
5BCC5238.

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
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