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INVESTIMENTO

Para obtermos os resultados esperados, com base no plano apresentado na proposta técnica e com base nos softwares
mencionados na mesma, que fazem parte do Produto de Gestão de Saúde Pública, estaremos descrevendo a seguir o
investimento necessário para a aquisição do direito de uso deste produto.

A Next Sistemas e Consultoria Empresarial Ltda., é proprietária intelectual exclusiva do produto "Saúde Pública
e o mesmo está devidamente registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPl, sob no. 96003116
(de acordo com o estabelecido na "Lei de Software" no. 7.646/87 e seu regulamento - Decreto no. 96.036/88 e na
"Lei de Direito Autoral" no. 5.988/73), a qual através desta proposta propõe a Locação não exclusiva de Licença de Uso
em computadores da Santa Casa do município, contendo as seguintes funções;

Recepção;
Enfermagem/Triagem;

Médico;

Farmácias periféricas
Faturamento.

Financeiro

Sendo que as mesmas não poderão ser reproduzidas em hipótese alguma, de forma parcial ou integral em outra
unidade.

Nesta forma de comercialização serão fornecidos os aplicativos descritos no quadro abaixo, conforme proposta técnica.

APLICATIVOS CONTIDOS NESTA PROPOSTA

MÓDULOS QUANTIDADE DE

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS Outros

Recepção; Até 2 ■  .Í- ; ■ ■ ; . "0. . ■ -. -L';- . •

Enfermagem/Triagem; Até 2 :  L, • • ,■ ç'--:..; . ■ . ■

Médico; Até 2 .. :.L

1  ■: Farmácias periféricas
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DESPESAS

VALOR REFERENTE À MENSALIDADE, EVOLUÇÃO, SUPORTE E CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA
SOLUÇÃO. ■ '

Este valor refere-se à assistência prestada,pelo departamento de assistência, serp.custos de,ligações,,com
total acesso aos técnicos (0800, SKYPE, E-mail, etc). Suporte 24/7. Todas as atualizações e evolução do , í
sistema já estão incluídas no valor abaixo.

Contrato de 12 meses

Valor total do contrato: R$ R$ 17.375,00

2- DEMAIS VALORES SE HOUVER NECESSIDADE

Hora técnica: 20 horas de treinamento

Deslocamento, Hospedagem e Alimentação: A combinar se necessário.

MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

Os serviços de Manutenção e Suporte Técnico tem por objetivo, garantir a devida funcionalidade do produto,
bem como a sua constante atualização em relação a inovações funcionais, tecnológicas e legais e o atendimento
remoto de eventuais problemas ou dúvidas na utilização do produto por parte da equipe de TI da Secretaria.

Conforme mencionado anteriormente, esse serviço está incluso no investimento apresentado nesta proposta,

portanto o laboratório terá o direito a receber todas as novas versões que forem desenvolvidas e o Atendimento
técnico por telefone para a equipe responsável pelo município, possibilitando esclarecer dúvidas ou auxiliar em
algum processo de utilização do Sistema.

Durante o período de locação do sistema ou seja pelo período de 12 (doze) meses.

VALIDADE DA PROPOSTA
Esta Proposta prevalece e anula qualquer outra com data anterior eé válida por 60 dias a partir desta data.



CONCLUSÃO

Certo de estarmos apresentando uma proposta atrativa e totalmente alinhada com as necessidades da instituição,
colocamo-nos a inteira disposição

Atenciosamente
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ERNANI HENRIQUE FAZZI

NEXT Sistemas e Consultoria Empresarial
Ltda.

Diretor Comercial

11 3813-3373 / 7028-4578
CPF: 24.417.277-37


