
 

PROPOSTA DE PRECO

RAZAO SOCIAL: FABRICIO FONTENELE FERNANDES — ME

CNP): 32.104.054/0001-93

ENDERECO: RUA 31 DE JULHO 784, SALA 103, CENTRO, TIANGUA — CEARA

FONE: (88) 9.9606-1820

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Ne: 1157-6

  CEP: 62320-000' |

CONTA CORRENTE N: 36961-6

Apresentamos nossa proposta junto 3 Cêamara Municipal de Tiangud, aue tem como objeto

CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO

LEGISLATIVA, APLICACAO MOBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DE PROCESSO

LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTACAO ELETRONICA, ATA ELETRONICA, CONTROLE DE

MICROFONES, E-SIC, OUVIDORIA, WEB SITE(PORTAL), GESTAO DE CONTEUDO, CUSTOMIZACAO

DE LAYOUT, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPORTE

TECNICOE MANUTENCAO, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, observando

as condicêes e especificacêes abaixo, de acordo com as condicêes constantes no Edital de

Pregëo Presencial n.” 009/2019 CMT e projeto bésico, parte integrante do processo licitatrio

n*1212.01/2019.
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ITEM ESPECIFICACOES DO SERVICO UNID.

|

OUANT VALOR VALOR

MENSAL |TOTAL (RS)

(R$)

1 Licenciamento de softwares de gestêo legislativa, MÉS 12 2.900,00 34.800,00

aplicacdo mobile eletrênica, sistema de protocolo, (Dois mil e (Trinta e

fluxo do processo legislativo, painel de votacêo novecentos

|

auatro mil

eletrênica, ata eletrênica, controle de microfones, reais) e

e-sic, ouvidoria, web site, suporte técnico e oitocentos

manutencio, pelo periodo de 12 (doze) meses, reais)

conforme especificacées constantes do termo de

referência.

2 Servico de customizacdo de layout, migracdo de Servico 1 11.940,00

|

11.940,00

dados, implantacéo, treinamento, configuracdo, (Onze mile

|

(Onze mil e

parametrizacoe acompanhamento aos usuarios novecentos

|

novecentos

até a entrada do sistema em ambiente de e guarenta

|

e duarenta

producdo, pelo prazo minimo de 84 (oitenta e reais) reais)

duatro) horas.

VALOR TOTAL (R$): (Guarenta e seis mil e setecentos e guarenta reais)

|

46.740,00 |  
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O valor total da nossa proposta para a prestacëo dos servicos é de RS 46.740,00 (Ouarenta e

seis mil e setecentos e guarenta reais)

Declaramos due, nos valores apresentados acima, est3o incluidas eventuais vantagens e/ou

obrigacêes, impostos, taxas e encargos soclais, obrigacêes trabalhistas, previdencidrias, fiscais

e comerciais, assim como despesas com transporte e deslocamentos e outras guaisguer due

incidam sobre a contratacdo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da proposta.

Declaramos gue aceitamos e cumprimos todas as exigências e prazos do Edital do Pregëo

Presencial n* 009/2019 CMT e do termo de Referência — Anexo 1.

 

TIANGUA, CEARA DE 20 DE JANEIRO DE 2020

 

FABRICIOFONTENELE FERNANDES

Representante Legal - Diretor Administrativo

CPF NS 012.623.803-08
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DECLARACAO

A empresa FABRICIO FONTENELE FERNANDES — ME, inscrita no CNPJ n.* 32.104.054/0001-93,

para fins de participacëo no Pregëo Presencial n” 009/2019 CMT, junto & C&mara Municipal de

Tiangud, parte integrante do processo licitatério n* 1212.01/2019, DECLARA, sob asaa da

lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, gue:

243
a) A proposta apresentada para participar da presente LicitacBo foi elaborada de maneira

independente pelo licitante, e o conteudo da proposta nio foi, no todo ou em parte, direl

indiretamente, informado, discutido ou recebido de gualduer outro participante potenci

de fato da presente Licitacio, por gualguer meio ou por gualduer pessoa;

  
  

b) A intencëo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitacdo ndo foi

informada, discutida ou recebida de gualguer outro participante potencial ou de fato da

presente Licitacdo, por gualguer meio ou gualguer pessoa;

c) Oue n&o tentou, por dualauer meio ou por gualaguer pessoa, influir na decisdo de gualguer

outro participante potencial ou de fato da presente Licitac3o auanto a participar ou nêo da

referida licitacëo;

d) Gue o conteudo da proposta apresentada para participar da presente LicitacBo nio serd, no

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com gualduer outro

participante potencial ou de fato da presente Licitacëo antes da adjudicac&o do objeto da

referida licitacêo;

e) Oue o contetido da proposta apresentada para participar da presente Licitacëo ndo foi, no

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de gualguer

integrante do érgio licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) Oue est plenamente ciente do teor e da extensio desta declarac&o e gue detém plenos

poderes e informacêes para firma-la.

TIANGUA, CEARA DE 20 DE JANEIRO DE 2020
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MARIA JOSE EsTA a
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