
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT VIR. UNIT. VR. 

TOTAL 

0001 Serviços especializados a serem prestados no R$ R$ 

fornecimento de licença de uso e locação de 

software 	de 	gestão 	pública 	municipal, 	com Mês 12 550,00 6.600,00 

atualização mensal, que garanta as alterações 
(Quinhentos (Seis 

legais, 	corretivas 	e 	evolutivas, 	incluindo, 
e cinquenta mil e 

conversão de dados pré-existentes, migração, 

implantação, 	treinamento, 	suporte 	e reais 	
) 

seiscentos 

atendimento 	técnico 	via 	telefone, 	acesso reais 

remoto e visita in loco, para o Sistema de 

Compras, 	destinados 	ao 	atendimento 	das 

necessidades 	administrativas 	da 	Prefeitura 

Municipal de Farias Brito/CE 12 

EMIPúblical 
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ASSESSORJA MUNICIPAL - SISTEMAS INFORMA TIZADOS 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito. 

REF: TOMADA DE PREÇOS N 9  2018.08.01.1 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 

Lei n° 8.666193, e suas alterações posteriores, em como às cláusulas e condições da 

modalidade Tomada de Preços N.° 2018.08.01.1.V 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não 

ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. Assumimos o 

compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo 1 (Termo de 

Referêncià), caso sejamos vencedor(es) da presente licitação. 

OBJETO: Contratação de serviços especializados a serem prestados no fornecimento de licença 

de uso e lotação de software de gestão pública municipal, com atualização mensal, que 

garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão de dados pré-

existentes, migração, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico via telefone, 

acesso remoto e vita in loco, para os Sistemas de Compras, Administração Tributária e 

Licitação, destinad ao atendimento das necessidades administrativas da Prefeitura Municipal 

de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Rua Dr. José Victor, 108 • Fátima • Farta -CE 
Fone: (85) 3252.1953 • CNPJ: 03.675.644/OdO1i -78 
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ASSESSORIA MUNICIPAL - SISTEMAS INFORMATIZADOS 

Serviços especializados a serem prestados no 

fornecimento de licença de uso e locação de 

software 	de 	gestão 	pública 	municipal, 	com Mês 12 R$ R$ 

atualização mensal, que garanta as alterações 
02 

legais, 	corretivas 	e 	evolutivas, 	incluindo, 
750,00 9.000,00 

conversão de dados pré-existentes, migração, (Setecentos 
( 

Nove mil 
implantação, 	treinamento, 	suporte 	e 

e cinquenta reais) 
atendimento 	técnico 	via 	telefone, 	acesso 

reais 
remoto e visita in loco, para o Sistema de 

Administração 	Tributária, 	destinados 	ao 

atendimento das necessidades administrativas 

da Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE 

Serviços especializados a serem prestados no 

fornecimento de licença de uso e locação de 

software 	de 	gestão 	pública 	municipal, 	com Mês 12 R$ R$ 

atualização mensal, que garanta as alterações 
03 935,00 11.220,00 

legais, 	corretivas 	e 	evolutivas, 	incluindo, 

conversão de dados pré-existentes, migração, 
( 

Novecentos (Onze 
implantação, 	treinamento, 	suporte 	e 

e trinta e mil, 
atendimento 	técnico 	via 	telefone, 	acesso 

cinco reais) duzentos 
remoto e visita in 	loco, para o Sistema de 

Licitação, 	destinados 	ao 	atendimento 	das 
e vinte 

necessidades 	administrativas 	da 	Prefeitura 
reais) 

Municipal de Farias Brito/CE 

Valor Total da proposta : R$ 26.820,00 (Vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais) 

Proponente: Interpública Assessoria e Consultoria Municipal Ltda 

Endereço: Rua Dr. José Vitor nL3  108, Bairro de Fátima Fortaleza, Ceará 

CNPJ: 03.675.644/0001-78 

Data da Abertura: 20 de agosto de 2018 

Horário : 09:00 horas tI 

Prazo de Execução: Conforme Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
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ASSESSORIA MUNICIPAL - SISTEMAS INFORMATIZADOS 

Fortaleza, Ce 14 de agosto de 2018 
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(85) 98135.4548 

Item n° Especificação Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total 
01 Serviços especializados a serem prestados no 

fornecimento de licença de uso e locação de 
software 	de 	gestão 	pública 	municipal, 	com 
atualização mensal, que garanta as alterações 
legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão 
de dados pré-existentes, migração, implantação, 

Mês  12 
treinamento, suporte e atendimento técnico via 
telefone, acesso remoto e visita In loco, para 
Sistemas de Compras, destinados ao atendimento 
das necessidades administrativas da Prefeitura 
Municipal 	de 	Farias 	Brito/CE, 	conforme 
especificações constantes no edital convocatório. 1  

02 Serviços especializados a serem prestados no 
fornecimento de licença de uso e locação de 
software 	de 	gestão 	pública 	municipal, 	com 
atualização mensal, que garanta as alterações 
legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão 
de dados pré-existentes, migração, implantação, 
treinamento, suporte e atendimento técnico via Mês 12 585,00 7.020,00 
telefone, acesso remoto e visita in loco, para 
Sistemas de Administração Tributária, destinados 
ao atendimento das necessidades administrativas 
da 	Prefeitura 	Municipal 	de 	Farias 	Brito/CE, 
conforme 	especificações 	constantes 	no 	edital 
convocatório.  

03 Serviços especializados a serem prestados no 
fornecimento de licença de uso e locação de 
software 	de 	gestão 	pública 	municipal, 	com Mês 12 
atualização mensal, que garanta as alterações 
legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão _ 
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CNPJ n°10.902.594/0001-80 
mac. Estadual n 06.389048-4 Insc. Municipal n' 003373 

L 
''SISTEMAS & SERVIÇOS 000185 

PROPOSTA PADRONIZADA 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 
Lei no 8.666/93, e suas alterações posteriores em como às cláusulas e condições da 
modalidade Tomada de preços N° 201808.01.1. V 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não 
ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. 

OBJETO: Contratação de Serviços especializados a serem prestados no fornecimento de 
licença de uso e locação de software de gestão publica municipal, com atualização mensal, que 
garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão de dados pré-
existentes, migração, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico via telefone, 
acesso remoltb e visita m loco, para Sistemas de Compras Administração Tributária e Licitação 
destinados  atendimento das necessidades administrativas da Prefeitura Municipal de Farias 
Brito!CE,Vconforme especificações constantes no edital convocatório. 



CNPJ n°10.902.594/0001-80 
Insc. Estadual n°06389048-4 nsc. Municipal n°003373 

STEMAS & SERVIÇOS 
	 000186 

de dados pré-existentes, migração, implantação, 
treinamento, suporte e atendimento técnico via 
telefone, 	acesso remoto e visita 	in loco, para 
Sistemas de Licitação, destinados ao atendimento 
das necessidades administrativas da Prefeitura 
Municipal 	de 	Farias 	Brito/CE, 	conforme 
especificações constantes no edital convocatório.  

Total: 7.020,00 

Valor Total da Proposta: R$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais) 

Proponente: CH ASSESSORIA TRIBUTÁRIA EIRELI 

Endereço: Rua Coronel Lúcio, n° 414, Loja n° 06, Centro, CEP: 63.700-000 Crateús/CE. 

C.N.P.J: 10.902.594/0001-80 

Data da Abertura: 20/08/2018 

Hora da Abertura: 09:00h 

Validade da Proposta: 60 dias 

Data: 20 de agosto de 2018 

g--TONIC 

CPF: 052.394.933-24 

Procurador 

ii 

CH ASSESSORIA TRIBUTARIA EIREL 
CNPJ: 10.902.59410001-80 
Rua Cel Ludo, N2 414, Loja 06, 

Centro CrateuS CEP: 63.700-00 
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t (85) 98135.4546 i contato@checrvkoe.corn.br  9 R. Cel. Lúcio, n5  414, Loja n*  06, Centro, CEP 63.700000, Cratots/CE 


