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PROCEDIMENTO N° 002/2022 

EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS N° 002/2022. 
 

1. O  INSTITUTO HARISSON  RIBEIRO,  pessoa  jurídica  de  direito  privado  (CNPJ/MF  30.587.775/0001‐76),  com 

sede  administrativa  na  Rua  General  Valle,  n°  182,  Edifício  Copa  Executive  Center,  Sala  110,  Bairro 

Bandeirantes,  Cuiabá,  MT,  CEP  78.010‐100,  por  seu  representante  legal  abaixo  assinado,  visando  dar 

publicidade  e  transparência  em  seus  procedimentos  de  cotação  de  preços,  TORNA  PÚBLICO  PARA 

CONHECIMENTO DOS  INTERESSADOS,   que está  realizando procedimento de   COTAÇÕES DE PREÇOS NO 

MERCADO, do Tipo MENOR PREÇO, para eventual contratação de prestadores e fornecedores à execução do 

“Projeto de Qualificação da Gestão do Patrimônio Tombado Municipal”. 

2. As pessoas  jurídicas  interessadas, deverão encaminhar  suas Propostas de Preços, especificamente para o 

objeto pretendido, conforme o quadro de detalhamento abaixo: 

 

ORÇAMENTO 
ANALÍTICO             

ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO QTDE 
TOTAL 

UNIDADE DE 
MEDIDA DURAÇÃO CUSTO 

UNITÁRIO TOTAL 

  

              

COORDENADOR 
TÉCNICO 

Responsável pela coordenação produção e conteúdo 
do levantamento de informações sobre a gestão do 
patrimônio histórico e cultural dos 141 município do 
Estado de mato Grosso, com expedição de relatório 
técnico circunstancial 

1 PESSOA 6   

CONTABILIDADE 

Contratação de empresa de contabilidade (via PJ) 
responsável pelos recolhimentos fiscais e demais 
tributações, assim como pela fiscalização financeira e 
elaboração de prestação de contas contábil do projeto. 
Parâmetro de custo: Valor médio de três referências 
de preço de mercado para a função Chefia/Supervisor 
de Contabilidade. O proponente optou por um valor 
abaixo do parâmetro utilizado. 

1 SERVIÇO 2     

SERVIÇOS 
JURÍDICOS 

Contratação de Serviço Jurídico para elaboração da 
(via PJ) 1 SERVIÇO 2     

ENCONTROS ON 
LINE FASE 02 06 Encontros on line síncrono (total 24 horas) 1 SERVIÇO 6     

LOCAÇÃO DE 
ESTUDIO Estúdio para vídeo e áudio. 6 DIÁRIAS 1     
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ELABORAÇÃO E 
CRIAÇÃO DE 
MATERIAL 

Material didático, Quiz, Podcast, Transposição para 
mídia e vídeo aulas. 1 SERVIÇO 1     

TOTAL    

 

 
1. Informações  e  Síntese  do  Projeto: As  demais  informações  complementares,  síntese  do  projeto  e  outras 

condições  de  contratação  e  execução,  poderão  ser  obtidas  pelos  interessados  pelo  e‐mail  : 

contato@portalihr.com.br e/ou pelo telefone (65) 99699‐2009. 

2. As  propostas  deverão  ser  enviadas,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,  seja  pelo  e‐mail:  

cotacoes@portalihr.com.br  ou  pelo  formulário  eletrônico  disponível  no  site 

www.portalihr.com.br/cotacoes até às 23h59 do dia 06 de março de 2022 (horário de Mato Grosso), com 

prazo de validade não inferior a 180 (cento e oitenta) dias. 

 

 

 
Cuiabá‐MT, 22 de fevereiro de 2022. 

 
Harrison Rainier Ribeiro 

Presidente IHR 
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ANEXO 01 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Ao  
INSTITUTO HARISSON RIBEIRO ‐ IHR. 

 
 

Prezados Senhores,  
 
 
  Encaminhamos abaixo, nossa cotação de preços para serviços destinados à eventual execução ao “Projeto de 
Qualificação da Gestão do Patrimônio Tombado Municipal”, nos  termos do Edital de Cotações n.° 02/2022 –  IHR, 
especificamente para os seguintes itens e valores: 
 
 

ORÇAMENTO 
ANALÍTICO             

ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO QTDE 
TOTAL 

UNIDADE DE 
MEDIDA DURAÇÃO CUSTO 

UNITÁRIO TOTAL 

  

              

COORDENADOR 
TÉCNICO 

 Responsável pela coordenação produção e 
conteúdo do levantamento de informações sobre a 
gestão do patrimônio histórico e cultural dos 141 
município do Estado de mato Grosso, com expedição 
de relatório técnico circunstancial  

1 PESSOA 6     

CONTABILIDADE 

Contratação de empresa de contabilidade (via PJ) 
responsável pelos recolhimentos fiscais e demais 
tributações, assim como pela fiscalização financeira 
e elaboração de prestação de contas contábil do 
projeto. Parâmetro de custo: Valor médio de três 
referências de preço de mercado para a função 
Chefia/Supervisor de Contabilidade. O proponente 
optou por um valor abaixo do parâmetro utilizado. 

1 SERVIÇO 2     

SERVIÇOS 
JURÍDICOS 

Contratação de Serviço Jurídico para elaboração da 
(via PJ) 1 SERVIÇO 2     

ENCONTROS ON 
LINE FASE 02 06 Encontros on line síncrono (total 24 horas) 1 SERVIÇO 6     

LOCAÇÃO DE 
ESTUDIO Estúdio para vídeo e áudio. 6 DIÁRIAS 1     
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ELABORAÇÃO E 
CRIAÇÃO DE 
MATERIAL 

Material didático, Quiz, Podcast, Transposição para 
mídia e vídeo aulas. 1 SERVIÇO 1     

TOTAL    

   

 
 
‐ Prazo de Validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias. 
 
 
Local, data. 
 
 

____________________________________________ 
Responsável  

(nome completo / assinatura) 
 
 

 
Atenção:  
- Faz-se necessária menção, apenas dos itens de interesse da Proponente. 
- A Proposta deve ser enviada exclusivamente por e-mail ou pelo formulário eletrônico disponível no site 
www.portalihr.com.br/cotacoes recomendando-se ser escaneada em papel timbrado próprio da Proponente, fazendo constar 
obrigatoriamente a razão social, CNPJ e estando devidamente assinada pelo responsável. 
- A Proposta deve ser assinada pelo responsável jurídico vinculado à Razão Social, fazendo constar, ainda, seu nome completo 
por extenso e de forma legível. 

 
 

 


