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PROPOSTA DE PRECO

Razio Social: IntellGest - Inteligência e Gestio TecnolégicaLtda
CNPJ: 29.856.088/0001-20 - INSC. ESTADUAL: isento - INSC. MUNICIPAL: 00758. EE
Endereco: Rua Moreira Pinto, 03 —- SI 01 - Centro - CEP: 63.605-000 - Piguet Carne

Ceard
Fone: 88 9912 2527 - EMAIL: contato(@intellgest.com.br

 

  

Apresentamos nossa proposta de prego, junto 4 CAmara Municipal de Tianguê, gue tem como objeto Contratacdo de
Servicos especializado em licenciamento de softwares de gestio legislativa, aplicacêo mébile eletrênica, sistema de
protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votagao eletrênica, ata eletrênica, controle de microfones, e-sic, ou-

vidoria, web site (portal), gestio de conteiido, customizacêo de layout, migragao de dados, implantacao, treinamento
de servidores, suporte técnico e manutencdo, de interesse da CAmara Municipal de Tiangua/CE, observando as

condic6es e especificag6es abaixo, de acordo com as condigêes constantes do Edital de Pregëo Presencial n* 009/2019

CMT e projeto bdsico , parte integrante do processo licitatêrio n” 1212.01/2019

 

Valor Valor
ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID OUANT. Mensal Total

Licenciamento de softwares de gestdo legislativa,
aplicac&o mébile eletrênica, sistema de protocolo,
fluxo do processo legislativo, painel de votacio

eletrênica, ata eletrênica, controle de mierofones, e-| Mas D 3.900.00 46.800,00

sic, ouvidoria, web site, suporte técnico e

manutengêo, pelo periodo de 12 (doze) meses,
conforme especificacêes constantes do termo de

referéncia.
Servicos de customizacêo de layout, migracao de
dados, implantagëo, treinamento, configuracio,

2 parametrizacêo e acompanhamento aos usudrios até Servico o1 12.264,00] 12.264,00

a entrada do sistema em ambiente de produgio, pelo
prazo minimo de $4 (oitenta e guatro) horas.

Valor Total (R$) 59064,00

 

 

    
    
 

O VALOR TOTAL DA NOSSA PROPOSTA PARA A PRESENTACAO DOS SERVICOS É DE: R$

59.064,.00 (CINOUENTA E NOVE MIL, SESSENTA E OUATRO REAIS)

Declaramos gue, nos valores apresentados acima, estio incluidos eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,

taxas e encargos sociais, obrigagêes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e comerciais, , assim como despesas com

transporte e deslocamentos e outras guaisguer gue incidam sobre a contratagëo.

Declaramos gue aceitamos e cumprimos todas as exigéncias e prazos do Fdital do Pregêo Presendtal n” 09/2019-CMT

e do Termo de Referência— Anexo 1.

Piguet Carneiro — Ceard, 21 de Janeiro de 2020.
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