PLANILHA DE PREÇO PARA O LOTE 1
Ao Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM)
Processo n.º:
Pregão Eletrônico: XXXX/2021.
LOTE 1: Contratação de serviço de uma solução multibiométrica composta por
hardwares e softwares, suporte técnico, garantia e manutenção prestados por
pessoa jurídica especializada com utilização da tecnologia Automated
Biometric Identification System (ABIS – Sistema Automatizado de Identificação
Biométrica) por Impressão digital e facial em uma Solução Integrada, conforme
especificações constantes do Termo de Referência (TR).

Lote

Item

Descrição

Quantidade
de meses

1

Serviço do
Sistema de
Cadastramento
(Captura de
dados
Biográficos e
Biométricos)

54

2

Serviço da
solução ABIS

54

3

Serviço do
Aplicativo para
Smartphones

54

1

Total Global R$

Preço
Mensal
(R$)

% do
Preço
Global

100%

Preço
do
Item
(R$)

PLANILHA ACESSÓRIA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE 1 (UMA)
*ESTAÇÃO DE CADASTRAMENTO CIVIL COMPLETA CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

Item

Descrição

1

PAD de Assinatura

2

Scanner de mesa

3

Live Scanner para captura de impressões digitais
ao vivo

4

Webcam ou Câmera fotográfica digital com
suporte de câmera articulado

5

Leitor de código de barras bidimensional e de QR
Code

6

Computador desktop (CPU, monitor, teclado e
mouse)

Preço Global
De 1 (uma) Estação de Cadastramento Civil
Completa

Preço
% do
Unitário
Preço
do Item
Global
(R$)

100%

* Uma Estação de Cadastramento Civil Completa é composta, além do computador
desktop (CPU, monitor, teclado e mouse) com os seguintes periféricos:
1) PAD de Assinatura;
2) Scanner de mesa;
3) Live Scanner para captura de impressões digitais ao vivo;
4) Webcam ou Câmera fotográfica digital com suporte de câmera articulado e
5) Leitor de código de barras bidimensional e de QR Code.

Propomos executar sob nossa integral responsabilidade, os serviços objeto deste
Termo de Referência (TR), de acordo com os prazos, quantidades e as especificações
constantes do respectivo TR e seus anexos pelo valor total de R$................(..............).
O prazo de validade da proposta é de 60 dias.
Declaramos que no preço apresentado estão ainda incluídos:
a) Os valores dos materiais, matérias primas, mão de obra, treinamento
operacional, equipamentos e afins fornecidos, acrescidos de todos os
respectivos encargos sociais, como descritos no Termo de Referência (TR);
b) Taxa de administração, emolumentos, quaisquer despesas operacionais e
outros encargos;
c) Todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
bem como demais encargos se exigidos, na forma da lei;
d) Despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza;
e) Quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes
de custo necessários a perfeita satisfação do objeto deste Termo de Referência.

Salvador _____de __________________ de 2021.

_____________________________________________________________
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

