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A  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO 

COMÉRCIO 

DEPARTAMENTO REGIONAL NO PARÁ 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SESC PARÁ N° 17/0018-PG 

ORDEM DE SERVIÇO 'N' Nº 025/2016 de 19/05/2016 

 

 

PREZADOS SENHORES, 

Em atendimento ao Pregão Presencial em referência, PARAÍSO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI., sediada em Ananindeua – Pará, CEP 67.133-230, inscrita 
no CNPJ nº. 02.589.131/0001-81, e Inscrição Municipal 012.909, apresenta 
proposta de preços para a licitação em referência, COM PLANILHAS EM 
ANEXO, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de mão de obra terceirizada, incluindo fornecimento de 
material e emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, 
para atendimento das necessidades da Sede Administrativa e Escola do Sesc 
Ananindeua/PA, durante 12 (doze) meses, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência do Edital convocatório e 
seus Anexos, conforme especificações a seguir: 

 

 
 

1. VALOR MENSAL DA PROPOSTA: R$ 49.419,73 (quarenta e nove mil 

quatrocentos e dezenove reais e setenta e três centavos).  

2. VALOR ANUAL DA PROPOSTA: R$ 593.036,76 (quinhentos e noventa e 

três mil trinta e seis reais e setenta e seis centavos).  

Tipo do serviço (A)

Valor 

proposto por 

empregado 

(R$) (B)

Qtde de 

empregados 

pos posto (C) 

Valor proposto 

por posto (R$) 

(D)=(BxC)

Qtde de 

postos (E)

Valor total do 

serviço (R$) 

(F)=(DxE)

SERVENTE BELÉM           3.418,88 1               3.418,88 4               13.675,52 

SERVENTE 

ANANINDEUA 
          3.451,91 1               3.451,91 8               27.615,28 

ENCARREGADO BELÉM           4.047,96 1               4.047,96 1                 4.047,96 

ENCARREGADO 

ANANINDEUA
          4.080,97 1               4.080,97 1                 4.080,97 

49.419,73              

593.036,76            

Quadro Resumo

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS
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3. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.  

4. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104)/ AGÊNCIA 

1749/ OPERAÇÃO 003/ CONTA CORRENTE 422-7. 

5. DADOS DA EMPRESA: PARAÍSO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 

Conjunto Cidade Nova IV, Travessa WE 40, nº 341, Ananindeua, Pará, CEP 

67.133-230, Telefone 91 – 32633115/32758165, sítio: www.paraisoltda.com.br, e-

mail: comercial@paraisoltda.com.br/empresaparaiso@hotmail.com.  

6. RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Erivaldo Morais de 

Oliveira, brasileiro, casado, diretor de empresas, CPF nº. 123.270.501 – 20 e RG 

nº. 2666427, proprietário da empresa, outorgado através do Contrato Social. 

7. Declaramos que:  

a) aceitamos plenamente todas as normas, exigências, prazos e demais 

condições constantes no Edital da presente licitação e seus anexos;  

b) os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais 

como e sem limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

encargos, taxa de administração, materiais, ferramentas e equipamentos 

necessários à realização dos serviços, mão-de-obra, encargos sociais e 

trabalhistas, transporte, mesmo nas localidades que não disponham de 

transporte coletivo ou similar para deslocamento do trabalhador ao local de 

trabalho, bem como as demais despesas que direta ou indiretamente, 

venham a incidir no preço do Objeto deste Instrumento Convocatório. 

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da 

proposta ou indiretamente cotados serão considerados como inclusos nos 

preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

título;  

c) conforme ao norte mencionado, o prazo de validade da proposta é de 60 

(sessenta) dias;  

d) estamos cientes de que deveremos arcar com o ônus decorrente de eventual 

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto 

aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os 
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valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, 

caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993;  

e) Acompanha esta proposta os documentos do representante legal responsável 

pela assinatura do contrato com o SESC, bem como a Planilha de Custos e 

Formação de Preço;  

f) Rege as categorias profissionais solicitadas, a Convenção Coletiva acordada 

entre o SEAC X SINELPA 2017; registradas na SRT/PA. Vale Alimentação cotado 

em conformidade com as Convenções Registradas. O vale transporte cotado foi 

no valor de R$ 3,10, conforme Decreto Municipal vigente. 

g) Informamos que o Administrador Responsável Técnico por esta empresa é Sr. 

Erivaldo Junior Afonso de Oliveira, CRA nº ADM 11412; e o Técnico em 

Segurança do Trabalho é o Sr. Noberto Félix  Gomes, Registro SRTE/PA – Nº 

7911, RG 06338658 SSP/AM, CPF 201.820.582-04; 

i) Declaramos que esta empresa é regida pelo Lucro Presumido. 

Atenciosamente, 

 

 

Erivaldo Morais de Oliveira 
Diretor Geral 
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DECLARAÇÃO  

 

 

 

PARAÍSO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, sediada na Cidade de Ananindeua 

– PA, inscrita no CNPJ nº. 02.589.131/0001-81, e Inscrição Municipal 012.909, 

por intermédio de seu representante legal, o Sr. ERIVALDO MORAIS DE 

OLIVEIRA, portador da carteira de identidade nº. 2666427 SSP/PA e CPF nº. 

123.270.501-20, declara sob as penas da Lei, para os fins do PREGÃO 

PRESENCIAL SESC PARÁ N° 17/0018-PG que aceita as condições 

estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas, assumindo este proponente o 

compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição. Ratifica ainda nesta 

oportunidade, o preço ofertado. 

 

 

 

Erivaldo Morais de Oliveira 
Diretor Geral 
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