
TORRES INFORMÁTICA

À Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão - MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Encaininhamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para o(s) item(s) abaixo
relacionado(s), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que
venham a ser verificados na preparação desta planilha.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO (R$)

UNIT. TOTAL

01

Locação de Sistemas para
Controle Interno e Departamento
de Recursos Humanos - Folha de

Pagamento e Serviços de
Publicação Eletrônica do

Controle Interno e RH.

Mês 12 R$3.890,00 R$46.680,00

VALOR TOTAL R$ 46.680,00 (quarenta e seis mil e seiscentos e oitenta reais)

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda
nacional con'ente R$ 46.680,00 (quarenta e seis mil e seiscentos e oitenta reais) já
incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais
e quaisquer outras despesas incidentes sobre os mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Goiânia, 22 de março de 2022

Condições Comerciais:

Contrato de válido por 12 meses
Pagamento mensal com vencimento dia 10
Prazo para entrega dos sei-viços: Conforme contrato
Validade da Proposta: de 60 (sessenta) dias

Dados da Empresa:

CPF/CNPJ 12.854.259/0001-89

Inscrição Municipal 2939304
Nome/Razão Social REGIANE MACEDO DAS MERCEZ TORRES 66492335104
Endereço Rua 72 N° 509 QD. 129 LT. 55 APT 36
Bairro SETOR CENTRAL

Município GOIÂNIA - GO CEP 74045120
Telefone (62) 98127-0045
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Garantias e Observações:

Os serviços têm a garantia contra falhas nas instalações e ou configurações de 30 dias.
Exceto problemas decorrentes de falhas de hardware, problemas no data center de
hospedagem. Links de acesso a Internet, erro em outras aplicações, exclusão acidental
de dados, contaminação por vínis ou ataques de força bruta, ou ainda, alterações não
autorizadas feitas por terceiros.

A Garantia oferecida se restringe aos produtos e serviços fornecidos na presente
proposta, não cabendo reclamações de danos morais, lucros cessantes ou prejuízos.

Recomendamos fazer backup (cópias de segurança) dos dados regularmente e sempre
conectado a uma fonte de energia protegido contra falhas na rede elétrica (no-break)
para evitar perdas de dados, e uso de programas antivírus nos servidores e estações, pois
não responsabilizamos por eventuais perdas de dados.

Todos os Softwares e suas mídias, equipamentos e outros insumos necessários para
prestação dos serviços técnicos serão fornecidos pelo Cliente, sendo o mesmo
responsável pela sua aquisição e forma de Licenciamento junto aos
fabricantes/Distribuidores de acordo com o número de usuários e demais políticas de
licenciamento aplicáveis. A presente proposta não contempla qualquer fornecimento de
hardware ou software, somente locação do sistema especificado acima

Na expectativa de que nossa proposta atenda às suas necessidades, estamos à sua
disposição.

Atenciosamente,

/Qhtmt'

Regiane Torres
Proprietária

torres,regiane73@gmail.com


