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CNPJ: 07.258.970/0001-30

PROPOSTA DE PREÇO
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE
TP 2017.04,05.2
Licitante: Instituto de Desenvolvimento Económico e Social - INDE5
Endereço: Avenida Washington Soores, 1400 salas 904 e 905 - Luciano Cavalcante Fortaleza -CE
CNPJ/CPF nJ: 07.258.9 70/000 1-30
Representante legal: Jaao Hugo Ferreira Maia
CPF n°: 259.567.603-20
Banco: Brasil Conta Corrente: 29145-5 Agencia : 2917-3
Objeto : Contratação de Empresa paro a Prestação de Serviços Especializados de
Consultoria Técnica na área de captação , gestão de recursos e prestação de contas
junto aos governo federal e estadual e instituições financeiras e profissionais de
moni foramen to e gerenciamenfo de convénios e contratos de repasse, termos de
parceria . cooperação e afins, acompanhamento e instalação de sala de convénios
a troves de programa própria de computador junto aPrefeitura . com o objetivo de
promover melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos oferecidos a população
pelas as Secretarias Municipais de Pacotí/Ce. tudo conforme especificações contidas
no projeto básico.

ITEM

UND

ESPECIFICAÇÃO

QUANT

VALOR

MENSAL

VALOR
GLOBAL

Oi

Contratação de Empresa para a
Prestação de Serviços Especializados de
área de
Consultoria Técnica na
captação , gestão de recursos e
prestação de contas junto aos governo
federal e estadual
e instituições
e
de
financeiras
profissionais
monitoramen to e gerenclamento de
convénios e contratos de repasse,
termos de parceria , cooperação e afins,
acompanhamento e instalação de saía
de convénios através de programa
próprio de computador junto aPrefeitura
„ com o objetivo de promover melhoria
da iníraeslrutura e dos serviços públicos
oierecldos a população pela Secretaria
Municipal de Educoção de Pacoti/Ce

MÊS

12

2500,00

30000,00
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Contratação de Empresa para a
Prestação de Serviços Especializados de
I Consultoria Técnica na área de
captação , gestão de recursos e
prestação de contas junto aos governo
federal e estadual e instituições
profissionais
e
de
financeiras
monitoramento e gerenciamento de

j

MÉS

12

2500.00

30000.00

12

2589.00

31068.00

12

2.911,00

I 34,932,00

convénios e contratos de repasse,
termos de parceria , cooperação e afins.
acompanhamento e instalação de sala
de convénios através de programa
próprio de computador junto aPrefeitura
, com o objetivo de promover melhoria
da infraestrutura e dos serviços públicos
oferecidos a população pela Secret ária
Municipal de Saúde de Pacoti/Ce
Contratação de Empresa para a
Prestação de Serviços Especializados de
Consultoria Técnica na área de
captação
gestão de recursos e |
prestação de contas junto aos governo
federal e estadual e instituições
profissionais
e
financeiras
de MÊS
gerenciamento
monitoramento e
de I
convénios e contratos de repasse, ]
termos de parceria . cooperação e afins, i
acompanhamento e instalação de sala :
de convénios através de programa
| próprio de computador junto aPrefeitura |
com o objetivo de promover melhoria j
da infraestrutura e dos serviços públicos
oferecidos a população pela Secretário
Municipal de Infraestrutura de Pacoti/Ce
Contratação de Empresa para a
Prestação de Serviços Especializados de I
Consuíloria Técnica na área de I
gestão de recursos e ;
captação
prestação de contas junto aos governo
federal e estadual e instituições
profissionais
de MÊS
financeiras
e
monitoramento e gerenciamento de
convénios e controlos de repasse.
termos de parceria , cooperação e afins.
acompanhamento e instalação de sala
de convénios através de programa
próprio de computador junto aPrefeitura
com o objetivo de promover melhoria
da infraestrutura e dos serviços públicos
oferecidos a população peia Secretaria
de Desenvolvimento Social de Pacoti/Ce
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Valor Global: 126.000.00 ( cento e vinte e seis mil reais)
Prazo do inicio dos Serviços: 05( Cinco) dias Utéis.a contar da emissão dos serviços.
Prazo de Execução e Vigência: Prazo de execuçõo de 12{ meses) e vigência de
12|doze) meses.iniciados imediatamente . após a emissão da ordem e serviço, nos
locais determinados pelas Unidades Gestoras, podendo ser prorrogado a riterio das
partes, na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93 „ alterada e consolidada.
Validade da Proposta : 60 (sessenta ) meses.
Observações:

•

O licitante declara que tem pleno conhecimento , aceitação e cumprirá todas
as obrigações contidas no anexo I -Termod e Referencia.
• Independente de declaração expressa fica subtendida que no valor proposta
estão incluídos todas as despesas necessárias à execução dos serviços,
inclusive as relacionadas com:

.

- encorgossociais, trabalhistas, previdenclários e outras;

-tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer
infrações.
-seguros em geral, da infortunística e de responsabilidadevivil para quaisquer
danos e prejuízos causados a contrante e/ou a terceiros, gerados direta ou
indieretamente pela a execução dos serviços.

Fortaleza ,24 de Abril de 201 7
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JOSE RODRIGUES FORTJWK A JUNIOR
TESOUREIRO
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