
















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTANDO SERVIÇOS COM A AGILIDADE E QUALIDADE ESPERADAS! 

 

 
R SARGENTO PINTO OLIVEIRA, 76 – RAMOS – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP.: 21.032-020 

TEL.: (21) 3194-2195 / (21) 99390-3008 



PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 
 
 

 

À Eduardo 

Empresa: IPCEP 

Serviço(s) Solicitado(s) 

Contratação mensal de sete (7) motociclistas, para cada um (1) uma 

franquia de 150 km (cento e cinquenta km) diários. 

Despesas com pedágio e estacionamento é responsabilidade da contratante. 

 
Carga horária de Trabalho 

 
Nosso funcionário ficará disponível para trabalhar 220 horas mensais, 

divididas semanalmente em 44 horas de trabalho com 1:00h de descanso para 

almoço, e sendo distribuídas em 8:48h se Segunda a Sexta-feira, atendendo assim, 

as normas da CLT (Clausulas das Leis Trabalhistas) determinadas para a categoria.. 

 
Valor da Proposta 

 
O valor para este serviço será R$ 37.114,00 ( Trinta e sete mil cento 

quatorze reais), sendo o contrato formalizado para 30 dias.. 

Valor das horas extras R$ 39,60 

Valor do Km excedido R$ 1,61 

 
Reajustes 

 
O reajuste do contrato será vinculado ao acordo sindical da categoria, que 

ocorre anualmente no mês de junho e será repassado a empresa contratante. 

 
Validade da Proposta 

 
Esta proposta tem validade de 30 dias a contar de sua data de emissão. 



CERTIFICAÇÕES / GARANTIAS 

CONTRATUAIS 
 
 
 
 

 

Garantias Contratuais: Colaborador uniformizado com comunicação via 

radio/ celular, veículo legalizado dentro das normas de segurança de trabalho, 

registro na C.L.T., seguro de vida, plano de saúde, vale refeição, vale combustível. 

Substituição em 1 hora do funcionário por motivo de doença e/ou acidente de 

percurso de trabalho. 

Garantias Legais: De acordo com a Súmula 331 Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre o Contratante e os 

empregados da Contratada, a qual responderá por eventuais ações trabalhistas por 

eles propostas, respondendo perante o Contratante por todas as verbas e encargos 

ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça 

do Trabalho. 

Garantias do Serviço: É de inteira responsabilidade da empresa a 

seleção, contratação e treinamento do funcionário, bem como a sua conduta moral, 

idoneidade, asseio pessoal e lisura quanto aos serviços prestados na rotina 

operacional do Contratante, conferindo registro da empresa nos órgãos competes 

abaixo: 

 

Certificação: A empresa CXR TELECOM possui registro emitido pela 

Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, Alvará N° 326.094-1 para o pleno 

funcionamento legal das suas atividades de Transporte, Logística e Distribuição. 

 



PRINCIPAIS CLIENTES E AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 

 

CLIENTES: 

Contamos hoje com algumas sólidas parcerias que movimentam nossa 

empresa e nos faz buscar melhorias para adequações em nossas prestações de 

serviços. 

Com clientes fidelizados a mais de uma década a CXR TELECOM se 

faz presente no dia a dia e contribui para o desenvolvimento de seus parceiros. 

 
 

Seguem alguns dos nossos principais clientes: 
 

 
Agradecemos por escolherem a CXR TELECOM e por nos confiar como 

prestadores de serviços de transportes para a vossa empresa. Estamos pronto para 

atende-los e com isto trazer a satisfação esperada. 


