
Vaitênio do Vasconcelos Prado 
cRC - ca n 07623/0-6 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE GtJARACIABA DO NORTE) 	 ê'.. 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.° 012201.2021 	 o 
Hora e data de abertura: 09:30 do dia 10/02/2021 

1 

Prezado Senhores 

Apresentamos nossa Proposta para a prestação dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS N.°  

012201.2021. Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e 

a elas nos submetemos para todos os fins de direito. 

OBJETO: Esta licitação tem por objeto a Serviços de Gestão documental de informação e 

digitalizaçâo de documentos: escaneamento, tratamento de imagens, reconhecimento ático dos 

caracteres, indexação eletrônica, armazenamento em sistema de Gerenciamento Eletronico de 

Documentos (GED) de processos contábeis, licitatório, portaria, decretos, projetos de 

resoluções e demais atos do poder legislativo, incluindo as despesas com suporte técnico e 

matérias para realização dos serviços junto a Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte/Ce. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNO QUANT V. MENSAL V. TOTAL 

01 

Serviços de Gestão documental de informação 

e digitalização de documentos: escaneamento, 

tratamento de imagens, 	reconhecimento ótico 

dos 	caracteres, 	indexação 	eletrônica, 

armazenamento 	em 	sistema 	de 	Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos 	(GED) de processos 

contábeis, 	licitatório, 	portaria, 	decretos, 

projetos de resoluções e demais atos do poder 

legislativo, 	incluindo 	as 	despesas 	com 

suporte técnico e matérias para realização 

dos 	serviços 	junto 	a 	câmara Municipal 	de 

Guaraciaba do Norte/Ce. 

Mês 11 

R$ 	1.780,00 

(Hum Mil, 

Setecentos e 

Oitenta Reais) 

R$ 	19.580,00 

(Dezenove Mil, 

Quinhentos e 

Oitenta Reais) 

Importa a presente proposta de preços no valor global de R$ 19.580,00 (Dezenove Mil, 

Quinhentos e Oitenta Reais) 

Outrossim, declaramos que: 

a) Nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas de fornecimento de mão de 

obra especializada, além de taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, 

benefícios, transporte, seguro e outros. 

b) O prazo de inicio dos serviços é de 5 (cinco) dias, contados da data de recebimento 

da ordem de inicio dos serviços. 

c) Os serviços serão executados no município de Guaraciaba do Norte Ce. 

/ 
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 

abertura. 

Prazo de execução: 11 (onze) meses. 
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Valtêa.to de Vasconcelos Prado 
CRC - CE n 07623/0-8 

Dados do Licitante 

Dados do Representante legal Para assinatura do contrato. 

Valtênio de Vasconcelos Prado, Natural de Tianguá Ce, casado, contabilista, residente na 

Rua 	Miguel 	Sabino 	Gomes 	n° 	90, 	telefone 	n° 	88.9.9463.9916, 	E-MAIL: 

VALTENIOPRADO@HOTMAIL.COM,  CPF: 899.432.793-20, RG: 98002112974 SSP/CE. 

Dados Bancários. 
BANCO: BRADESCO, AGENCIA: 0752, CC: 581072/8 

Ibiapina, Ce 09 de Fevereiro de 2021. 

/ 

Valtênio d a oncelos Prado 
Ci. -.bilista 

CPF 899.432.793-20 
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