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SANTA rz LBF,L oo plnÁ-pa

À cpr ae sANTA IZABEL/PA
Proposta de Preços que faz a empresa M P do Rosário Desenvolvimento e Licenciamento de Programas

dde Computador Eirelli, inscrita no CNPJ n'27.872.121/0001-80, estabelecida no endereço Rua
Conselheiro José Julio,6l7, Centro, Sobral/CE, CEPr620l0-820, à Prefeitura Municipal de SANA IZABEL
DO PARÁ/PA, para fornecimento de licença de uso de software para gestão escolar aplicado

exclusivamente ao setor público por prazo determinado (locação), com atualização que Saranta as
alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, serviços de implantação, treinamento, suporte e
atendimento técnico de todos os sistemas/módulos fornecidos por dois servidores da empresa a
disposição desta secretaria in loco em tempo integral e horário comercial durante todo o período de
contratação conforme descritos a baixo:

ITEM

orscnrçÃo Dos srsrEMAs/MÓDULos

UNID.

PREçO MENSAL

PREçO TOTAL

n$

n$

QUANT.

Sistemas Gruo Básíco
Gestão Acadêmica (web/Mobile)

Portal de Matrículas Online (web)

01

Diário de Classe (web/Mobile)

14.598,00

t75.L76,OO

7.299,00

87.588,00

4.257,O0

51.093,00

12

MES

Portal do Aluno/Responsável (web)
02

Gestão Pedagógica (web)

03

Lotação e Recursos Humanos (web)

26.154,75

SUB TOTAL

VALOR GLOBAL

ITEM

orscnrçÃo Dos sERVIços

DE

E

313.857,00

RS:

PREçO

VALOR

ururrÁRro nS

TOTAL R$

t

Rs 10.000,00

Rs 10.00o,oo

TREINAMENTO

I

Rs 5.ooo,o0

R$ 5.000,00

TREINAMENTO

t

Rs 5.000,00

R5 5.oo0,oo

UNIDADE

QUANT.

TREINAMENTO

cAPACITAçÃO.
Serviços técnicos especializados

o4

tNsrALAçÃo

(A)-

de capacitação de

servidores para a correta utilização dos
sistemas/módulos de Gestão Acadêmica
(web/desktop), Matrículas Online - Portal de
Matrículas (web), Diário de Classe (web/desktop),
Diário/Portal do Aluno/Responsável (web).
Serviços técnicos especializados de capacitação de

05

servidores para a

correta utilização

dos

sistemas/módulos de Gestão PedaSógica (web).
Serviços técnicos especializados de capacitação de

06

servidores para a correta utilização dos
sistemas/módulos de. Lotação e Recursos Humanos
(web)

VALOR GLOBAL

VALOR GLOBAL (A + B)

(B)-

RS:

R$: 333.857,00

CNP J :

27'87 2. 1 2 1/000 1-80

Rua Conselheiro José Julio, 617- CEP: 620L0-820

E-mail: iÍ-liitÍtiÇ1.11-(11:1j111,11qJinrçl;;'il'(i:11't

-

-

Centro, Sobral

-

Fone (85)991899563

CE

20.000,00

§âffi
VALOR POR

'.ootb)

EXTENSO:

Trezentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais.

Nos preços acima estão incluÍdos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas c
impostos, taxas, frete, seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
fornecimento dos serviços desta Licitaçáo.

a disponibilização dos sistemas/módulos
contratados e pleno funcionamento dos mesmos será de 30 dias corridos a partir da entrega de
todos os dados solicitados pela licitante vencedora para parametrizaçáo do sistema a partir da
assinatura do contrato.
Prazo de entrega dos serviços: O prazo para

A entrega do objeto será feita nos locais

indicados pela Prefeitura Municipal, mediante a

apresentação da solicitaçáo/ordem de serviço, sem nenhum ônus para essa PreÍeitura.
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.

Sobral, 25 de julho de 2022
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CotaÇão de preços
Secretaria Municinal de Educacão/Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL-PA
PROPONENTE

:

ANDEITSON MAIIIO ABU(:ATE,R DE SANTANA

NOMTI: A M ÀBUCATI'R DE SANTANA
ENDEREÇO

:

AVENIDA SÃO SE,SISTIÃO, N'979

BÂIRRO: SANTA CLÀIIA
CNP,I

:

13.619.970/0001-l I

Cotação de Preços para a Prefeitura Municipal de SANTA IZABELIPA, para fornecitnento de licença de uso de software para gestão
escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo deternrinado (locação), conr atualização que garanta as alterações legais,
corretival e evolutivas, incluindo, serviços de conversão de dados legado, irnplantação, treinatnento, st'lporte e atellditretrto técnico
de todos os sistentas/módulos fornecidos conforme descritos a baixo

onscnrçÁo »os
stsru:ulsluóDULos

ITEM

\rALoIl

\'Â1,t)I{

TINIDADE

QTIANT.

TO'|AL

IVIENSAL RS

RS

Sistemas Grupo Básico
Gestão Acadênrica (web/desktop)

0l

Matriculas Online

-

Portal de Mahículas

9.123,7 5

t09.485,00

(web)

Diário de Classe (il,eb/dcsktop)
Diário/Portal do Aluno/Responsável (web)

MES

12

02

Gestão Pedagógica (web)

3.041,25

36.495,00

03

Lotação e Recursos Ilumanos (web)

2.433,00

29.1 96,00

VALOR. GL.OBAL (A)

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E

CAPACITÀÇÃO.
Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para

04

05

correta utilização dos sistemas/módulos

-

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para
correta utilização dos sistemas/módulos de Gestão Pedagógica (web).

75 1 76,00

NT.

VALOR
TOTAL RS

a

de Gestão Acadêmica

Portal de Matrículas (web), Diário de
Classe (web/desktop), Diário/Portal do Aluno/Responsável (web),
(web/desktop), Matrículas Online

I

PREÇO
UNITÁRTO RS

QUA

UNIDADE

R$

RS 8.ooo,oo

TI{EINAMENl'O

I

RS 8.ooo,oo

TREINAMENTO

I

Rs 3.000,00

R5 3.000,00

TREINAMENTO

I

RS 2.s80,oo

R5 2.580,00

a

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para a correta
06

utilização dos sistemas/módulos de. Lotação e Recursos Humanos (web)

vALOR GLOBAL (B) - R$:

Rs 13.s80,00

VALOR GLOBAL (A + B) RS: 188.756,00
VATOR pOR EXTENSO: Cento e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais.
Íiete, segtlros, e quaisquel'
Nos preços acima estão inclnídos todos os insumos que o conrpõenr, inclusive as despesas conl impostos, taxas,
treinatnento
e
inlplantaçào
exceto
Licitação,
desta
tlos
serviços
out.os qge incidam direta ou indiretamente no folnecimento
prazo de entrega dos serviços: o pr.azo para a disponibilização tlos sistemas/lnódnlos cont|atados e pleno futrcionatnento dos tlresttlos será
paranletrizaçtlo do sistetrla a partil da
de 30 dias corridos a partir cla entrega cle todos os dados solicitados pela Íicitarrte venceclora para
assinatura do contl'ato.

A entrega do objeto será feita nos locais indicarjos pela Prefeitura Municipal, nrediante a apresentação
nenhurl ônus para essa

Prefeitura.

Prazo de validade da proposta:

I

80 (Cento e oitenta) dias
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coTAÇAO DE

PREÇO

SMARTSOFTWARES, Razão Social M P DE JESUS DESENVOLVIMENTO E
LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LI'DA, CNPJ n.s 1"4.217.4131000150, com sede na Avenida GovernadorJose Malcher,t53, Edif. Futura Office sala 12, Cep:

A empresa

66040-281, Nazaré, Belém-PA, vem apresentar à Prefeitura Municipal de SANTA
IZABEI-IPA, proposta comercial para fornecimento de licença de uso de softwares para
gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo determinado
(locação), com atualizações que garanta as alterações Iegais, corretivas e evolutivas,
incluindo, serviços de implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico de
todos os sistemas/módulos fornecidos confornre descritos a baixo:
VALOR DA LICENÇA DE USO:
PREçO

ITEM

UNID,

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS/MÓDU LOS

PREÇO TOTAL

UNIIÁRIO

QUANT.

RS

RS

Sistema Básico
01

Gestão Acadêmica (web-online/desktop-offline); Porta
de MatrÍculas Online (web-online); Dlário de Classe
(web-online/mobile-offline); Portal do Aluno/Responsáve
(web-online/mobile-online).

rs 6.082,s0
MES

02

Gestão Pedagógica (web-online)

ls 2.433,00

03

Lotação e Recursos lrumanos (web-online)

iS 1.824,75
VALOR GLOBAL (A)_

ITEM

DESCRTçÃO DOS SERV|çOS DE INSTALAçÃO

E

RS

UNIDADE

ls

04

72.990,00

TREINAMENTO

Rs 29.196,00
RS

QUANT.

21.897,00

Rs 1"24.083,00

10.340,25

cAPACTTAçÃO.

Serviços técnicos especializados de capacitação de
servidores para a correta utilização dos sistemas/módulos
de Gestão Acadêmica & Pedagógica (web/desktop),
Matrículas Online - Portal de Matrículas (web), Diário de

RS

t2

PREçO

VALOR

UNITÁRIO R$

TOTAL RS

1

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

790,00

790,00

Classe (web/desktop), Diário/Portal do

Aluno/Responsável (web).
Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores
para a correta utilização dos sistemas/módulos de 6estão
05

Pedagógica (web).

TREINAMENTO

1

TREINAMENTO

L

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores
para a correta utilização dos sistemas/módulos de, Lotação e
06

Recursos Humanos (web)

VALOR GLOBAL

(B)-

RS:

6.790,00

Avenida Governador José Malcher, 153, Ed. Futura Office, Sala 12, CEP: 66.040-281, Nazaré, Belém-PA.
Email: smartsoftwares.comercial@gmail.com - Telefone: lgtl 98725-6282
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VALOR GLOBAL (A + B): RS 130.873,00 (Cento e

trinta mil, oitocentos

e

setenta e três reais.)
lnformamos que nos preços estão incluídostodos os custos diretos e indiretos
necessários para a execução dos serviços.

Validade do Orçamento: LBO (cento e oitenta) dias.
Prazo de execução: l-2 meses
Forma de pagamento: Mensal.

FoRMA DE CONTRAfnçÃo

-

A contratação do referido serviço poderá ser feita

pelas formas previstas na Lei.

- Q valor total poderá ser pago em uma parcela única

FORMA DE PAGAMENTO

ou dividido na quantidade de parcelas iguala quantidade de meses devigência do
contrato, que deverá terseu encerramento previsto para 31- de dezembro de 2022

e

deverá ser efetuado mensalmente até o decimo dia de cada mês a partir da assinatura
do contrato mediante entrega de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica,

Belém-PA,27 de julho de2022.

\

MAXMILLIAN PEREIRA DE JESUS
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CPF: 010.34L.482-73

M P DE JESUS DESENVOLVIMENTO

E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE

LTDA

cN PJ n.s 14.217 .473/0001-50
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Avenida Governador José Malcher, 153, Ed. Futura Office, Sala 12, CEP: 66.040'281, Nazaré, Belém'PA.
Em a it : sm a rtsoftwa res.com e rci al @ gm ai l.com - Tel ef on e : l91l 987 25-6282

