
CONTRBIHfí

Pregão N"* 01/2018
Processo 10100/2018

PROPOSTA

7
PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO DOS PATOS
ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2018.

HORA: 08:30 Hs

Fornecedor CONTREINA- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

CNPJ n" 12.378.206/0001-39

Endereço: Rua24 de janeiro, n°611 Complemento: Ed.Álvaro Pires, sala 702
Bairro: Centro Cidade: Teresina Estado: Piauí CEP 64.000-235

E-mail: ccntratos@contreina.com.br
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 3219-0 Conta: 7971-5
Telefone para contato (86) 98801-6591

Seque nossa proposta para os serviços dos itens a seguir:

1 - OBJETO: Contratação de empresa espedaíizada em fornecimento de Licença de Uso de
Sistema de Gestão em Recursos Humanos e Folha de Pagamento, com a prestação de serviços de
Implantação, treinamento, testes, manutenção e conversão de dados, com o fim de garantir as
alterações legais, corretivas e evolutivas, atendimento e suporte técnico para software, para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA, Conforme tabela abaixo.

ITEM DESCRIÇÃO UNO., QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

1

Sistema de

Contabilidade Pública

ntegrada - SCPI
mês 12

1904,00

(Mil novecentos e
quatro reais)

22.848,00

(Vinte e dois mil oitocentos
e quarenta e oito reais)

2
Sistema Integrado
de Pessoal-SIP

mês 12

1.423,00
(Ml! quatrocentos e
vinte e três reais)

17.076,00

(Dezessete mil setenta e
seis reais)

3
Suporte Técnico
Especializado

mês 12

360,00

(Trezentos e
sessenta reais)

4.320,00

(Quatro mil trezentos e
vinte reais)

TOTAL

3.687,00

(Três mil seiscentos
e oitenta e sete

reais)

44.244,00

(Quarenta e quatro mil
Duzentos e quarenta e

quatro reais)
2. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos.
3. Nela, estão observadas todas as condições estabelecidas no edital do Pregão n" 15/2017 e seus
anexos.

4. No preço acima estão índuídos todos os custos, despesas diretas e indiretas, manutenção, assim
como os salários, encargos sociais e trabalhistas, vale transporte e vale refeição. O valor resultante da
completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos serviços aplicação desse preço às quantidades
de serviços constituirá, a qualquer título, a única remuneração do objeto desta licitação.
5. Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condições
do Edital relativas a este Certame, bem como, às disposições da Lei Federal n° 10.520/02, Lei Federal n°
8.666/93.
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