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PROPOSTA 

INTELLGEST- INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA 
RUA MOREIRA PINTO N° 03, SALA 01— CENTRO - PIQUET CARNEIRO 
CNPJ : 29.856.088/0001-20 
FONE: 88 99712-2527 
VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS 
CONTA CORRENTE N° 1808-7 BANCO CAIXA ECONOMICA AGÊNCIA N° 0754 

Apresentamos nossa proposta junto Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte, que tem como 

objeto SISTEMA DE GESTÃO LEGISLATIVA licenciamento de softwares de gestão legislativa, 

aplicação móbile eletrônica, normas jurídicas e demais atos administrativos, sistema de protocolo, 

fluxo do processo legislativo, painel de votação eletrônica, ata eletrônica, e-sic, ouvidoria, web site 

(portal), gestão de conteúdo, customização de layout, migração de dados, implantação, treinamento 

de servidores, suporte técnico e manutenção, pelo período de 06 (seis) meses para vereadores e 

servidores da Câmara Municipal, observando as condições e especificações abaixo, de acordo 

com as condições constantes do Edital de Pregão Presencial n° 03.003.2020 e projeto básico, 

parte integrante do Processo Administrativo n° 03.003.2020 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição Und Qtd V. Mensal - R$ V. Total - R$ 

Licenciamento de softwares de gestão 
legislativa, aplicação móbile eletrônica, 
sistema de protocolo, fluxo do processo 
legislativo, painel de votação eletrônica, 
ata eletrônica, 	e-sic, ouvidoria, web 
site, suporte técnico e manutenção, pelo 
período de 06 (seis) meses, conforme 
especificações constantes do termo de 
referência. 

Mês 06 3.500,00 21.000,00 

2 

Serviços de dustomização de layout, 
migração 	de 	dados, 	implantação, 
treinamento, 	 configuração, 
parametrização e acompanhamento aos 
usuários até a entrada do sistema em 
ambiente 	de 	produção, 	pelo 	prazo 
mínimo de 102 (cento e duas) horas.. 

Serv 1 13.056,00 13.056,00 
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Importa a presente proposta no valor total de R$ 34.056,00 (trinta e quatro mil, cinquenta e 
seis reais). 

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídas eventuais vantagens ou 

abatimentos, impostos taxas e encargos sociais , obrigações trabalhistas, previdenciárias , fiscais 

e comerciais , assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que 

incidam sobre a contratação. 

Declaramos que aceitamos e cumprimos todas as exigências e prazos do Edital do Pregão 

Presencial n° 03.003.2020 e do Termo de Referência - Anexo 1. 

Piquet Carneiro - Ceará, 08 de Julho de 2020. 
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IntellGest - Inte1igênciiknológica Ltda 
CNPJ 29.856.088/0001-20 

Francisco Jucelio Moura Sousa - Sócio-Administrador 
CPF 022.705.663-94 
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