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MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA - ME 
As'. Presidente Castelo Branco. 5282 - Centro - Horizonte 

Telefone: 85 3336.2791 / CEP 62.880-060 
CNN N°04.230.184/0001-37 - CGF N°06.305.869-3 

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA 

   

PREGÃO PRESENCIAL N2. 2017.09.22.2 
A PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE 
Banco: 001 
Agência NQ.: 4554-3 
Conta Corrente N2.: 8.420-4 

OBJETO: Contratação dos serviços de assistência técnica de equipamentos 
de informática, mediante execução de manutenção preventiva mensal e 
corretiva, de interesse de diversos Órgãos do Município de Horizonte/CE. 

Item DescriAo Unid. 
Quant. 

Mes 
(A) 

Quant Mensal 
Equipamento 

(8) 

Valor Por 
Equipamento 

(C) 

valor 
Mensal 

Da(BxC) 

valor 
Total 

E=(AXD) 

Manutenção preventiva e conetiva nos 
equipamentos de informática do Gabinete 
do Prefeito, que se refere ao conjunto 
formado 
	

or 	 monitor. 
estabilizador, módulo isolador. nobreak, 
impressora jato de tinta/laser/matricial e 
notebook, com franquia de até 20 (vinte) 
equipamentos mensais. 

Mes 12 20 9.45 189.00 2.268,00 

2 

Manutenção conetiva em equipamentos 
excedentes 	do 	Gabinete 	do 	Prefeito, 
limitados 	a 	10 	(dez) 	equipamentos 
mensais, através de chamadas avulsas 
por unidade de equipamento. 

Unid 12 10 0,05 0.50 6,00 

3 

Manutenção preventiva e corretivo nos 
equipamentos 	de 	informática 	da 
Secretaria 	de 	Planejamento 	e 
Adzuinistraçlo. que se refere ao conjunto 
formado 	por 	CPIJ/Gabinete, 	monitor, 
estabilizador, módulo isolador. nobreak, 
impressora jato de finta/laser/matricial e 
notebook, com franquia de até 30 (trinta) 
equipamentos mensais. 

Mês 12 30 9,45 283.50 3.402.00 

Manutenção corretiva em equipamentos 
excedentes da Secretaria de Planejamento 
e Administraçio, limitados a15 (quinze) 
equipamentos 	mensais, 	através 	de 
chamadas 	avulsas 	por 	unidade 	de 
equipamento. 

Unid 12 IS 0.05 0.15 9,00 

5 

Manutenção preventiva e conetiva nos 
equipamentos 	de 	informática 	da 
Secretaria de Finanças, que se refere ao 
conjunto 	formado 	por 	CPU/Gabinete, 
monitor, 	estabilizador, módulo isolador. 
nobreak, 	impressora 	jato 	de 
tinta/laser/matricial 	e 	notebook, 	com 
franquia de até 15 (quinze) equipamentos 
mensais. 

Més 12 15 9.45 141.75 1.701,00 

6 

Manutençio conetiva em equipamentos 
excedentes da Secretaria de Finanças, 
limitados 	a 	7 	(sete) 	equipamentos 
mensais, através de chamadas avulsas 
por unidade de equipamento. 

Unid 12 07 0,05 0.35 4,20 
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Item Descrição Unid. 
Quant. 
Mês 
(A) 

Quant Mensal 
Equipamento 

(B) 

Valor Por 
Equipamento 

(C) 
Mensal 

D!(BxC) 

Valor  
tefl > 

E.(xTí) 

7 

Manutenço preventiva e corretiva nos 
equipamentos 	de 	informática 	da 
Secretaria de Saúde (secretaria), que se 
refere 	ao 	conjunto 	formado 	por 
CPU/Gabinete. 	monitor, 	estabilizador, 
módulo isolador. nobreak, impressora jato 
de tinta/laser/matricial e notebook, com 
franquia 	de 	até 	40 	(quarenta) 
equipamentos mensais. 

Mês 12 40 9.15 378.00 2.536,00 

8 

Manutenção preventiva e corretiva nos 
equipamentos 	de 	informática 	da 
Secretaria de Saúde (Unidades Básicas). 
que se refere ao conjunto formado por 
CPU/Gabinete. 	monitor, 	estabilizador. 
módulo isolador. nobreak, impressora jato 
de tinta/laser/matricial e notebook, com 
franquia 	de 	até 	40 	(quarenta) 
equipamentos mensais. 

Mês 12 40 9,45 378(X) 4.536.00 

9 

Manutenção conetiva em equipamentos 
excedentes 	da 	Secretaria 	de 	Saúde. 
limitados 	a 	20 	(vinte) 	equipamentos 
mensais, através de 	chamadas avulsas 
por unidade de equipamento. 

Unid 12 20 0.05 10) 12,00 

10 

Manutenção preventiva e conetiva nos 
equipamentos 	de 	informática 	da 
Secretaria de Educação (secretaria), que 
se 	refere 	ao 	conjunto 	formado 	por 
CPU/Gabinete. 	monitor, 	estabilizador. 
módulo isolador, nobreak. impressora jato 
de tinta/laser/matricial e notebook, com 
franquia 	de 	até 	45(quarenta 	e 	cinco) 
equipamentos mensais. 

Mês 12 45 9,45 125,25 5.103,00 

11 

Manutenção preventiva e corretiva nos 
equipamentos 	de 	informática 	tia 
Secretaria 	de 	Educação 	(Ensino 
Fundamental), que se refere ao conjunto 
formado 	por 	CPU/Gabinete. 	monitor. 
estabilizador, 	módulo isolador. 	nobreak. 
impressora jato de tinta/laser/matricial e 
notebook, 	com 	franquia 	de 	até 	75 
(setenta e cinco) equipamentos mensais. 

Mês 12 75 9.45 708.75 8.505,00 

12 

Manutenção preventiva e conetiva nos 
equipamentos 	de 	informática 	da 
Secretaria de Educação (Ensino Infantil). 

Mês 12 30 9.45 283.50 3.402.00 

que se refere no conjunto  formado por 
CPU/Gabinete, 	monitor, 	estabilizador. 
módulo isolador, nohreak, impressora jato 
de tinta/laser/matricial e notebook, com 
franquia de até 30 (trinta) equipamentos 
mensais. 

fip 
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Item Descriçio Unid. 
Quant. 
Mês 
(A) 

Quant. Mensal 
Equipamento 

(B) 

Valor Por 
Equipamento 

(C) 

Valor 
Mensal 

D-mxc) E.'(AiDY 

13 

Manutenção conetiva em equipamentos 
excedentes da Secretaria de Educaçio, 
limitados a 60 (cinquenta) equipamentos 
mensais, através de chamadas avulsas 
por unidade de equipamento, conforme 
divisão a seguir: 
• Limite 	excedente 	à 	15 	(quinze) 
equipamentos mensais para o item 01 

Secretaria de Educaçso(secretaris); 
• Limite 	excedente 	à 	25 	(vinte 	e 
cinco) equipamentos mensais para o 
item 02 Secretaria de Educaçao(Ensino 
Fundamental); 
• Limite 	excedente 	limitado 	à 	10 

(dez) 	equipamentos mensais para o 

item 	03 	Secretaria 	de 
Educaço(EducaçAo Infantil). 

Unid 12 5(1 0,05 2.50 30(X) 

14 

Manutençâo preventiva e conetiva nos 

equipamentos 	de 	informática 	da 
Secretaria de Obras, Serviços Põblicos e 
Urbanismo, que se refere ao conjunto 
formado 	por 	Cru/Gabinete, 	monitor. 
estabilizador, módulo isolador. nobreak. 
impressora jato de tintailaser/matricial e 
notebook, com franquia de até 15 (quinze) 
equipamentos mensais. 

Mês 12 15 9,45 111.75 1.701,00 

15 

Manutenção corretiva em equipamentos 
excedentes 	da 	Secretaria 	de 	Obras, 
Serviços 	Públicos 	e 	Urbanismo 

(secretaria), 	limitados 	a 	7 	(sete) 
equipamentos 	mensais, 	através 	de 
chamadas 	avulsas 	por 	unidade 	de 
equipamento. 

Unid 12 07 0.05 0.35 4.20 

16 

Manutenço preventiva e conetiva nos 
equipamentos 	de 	informática 	da 
Secretaria 	de 	Assistência 	Social 	e 
Trabalho, 	que se 	refere ao conjunto 
formado 	por 	CPU/Gsbinete, 	monitor. 
estabilizador, módulo isolador, nobreak. 
impressora jato de tinto/laser/matricial e 
notebook, com franquia de até 20 (vinte) 
equipamentos mensais. 

Mês 12 20 9,45 189.00 2.268.00 

17 

Manutençso conetiva em equipamentos 
excedentes da Secretaria de Assistência 
Social e Trabalho (secretaria), limitados a 
10 (dez) equipamentos mensais, através 
de chamadas avulsas por unidade de 
equipamento. 

Unid 12 10 0.05 0.50 6.00 

- 	- 	 Valor Global R$ 37.493.40 

OBSERVAÇÕES:  
1. Os itens 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 16, serão contratados levando-se 
em consideração o Valor mensal, ou seja, respeitando o limite mensal de 
equipamentos será pago o valor fixo mensal; 
2. Os itens 2. 4, 6, 9, 13, 15 e 17, serão contratados levando-se em 
consideração o Valor de unidade excedente de equipamentos, ou seja, 
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o limite mensal de equipamentos será pago o valor da unida respeitando 
excedente; 
3. Para se obter o valor da coluna "D" deve-se 
valor da coluna "8" vezes o valor da coluna "C" 
4. Para se obter o valor da coluna "E" deve-se 
valor da coluna "A" vezes o valor da coluna "D". 

levar em consideração o 

levar em consideração o 

e 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 37.493,40 (trinta e sete mil quatrocentos 
e noventa e três reais e quarenta centavos). 
Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses. 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Declaro para os devidos fins que, nos valores apresentados acima, estão 
inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços, exceto 
os custos com reposição de peças. 

Horizonte-CE., 18 de outubro de 2017 

ana 'leide rdivei . de S.usa Lima 
Proprietária 

OBS.: AO ELABORAR SUA PROPOSTA DE PREÇOS, O LICITANTE DEVERÁ 
OBSERVAR FIELMENTE O PRESCRITO NO ITEM "5" DO EDITAL, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICA ÇÁO. 


