PLANILHA DE PREÇOS PARA O LOTE 2
Ao Instituto de Identificação Pedro Mello
Processo n.º:
Pregão Eletrônico: XXXX/2021.
LOTE 2: Contratação de serviços de implantação, operação e manutenção da
emissão da Carteira de Identidade Civil e Funcional, CNH, PD, PID e Autorização
para Conduzir Ciclomotores (ACC) centralizada na capital do Estado da Bahia,
conforme especificações constantes do Termo de Referência (TR), na seguinte
conformidade:
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Emissão da Carteira de
6.900.000
Identidade Civil
Emissão da Carteira de
2.300
Identidade Funcional (DPT)
CNH
2.862.000
PD
270.000
PID
9.000
Autorização para Conduzir
207.000
Ciclomotores (ACC)
TOTAL GLOBAL

Planilha de Composição de Preços
PLANILHA DE CUSTO DO PROJETO
Itens
1 - Infraestrutura de Pessoal
2 - Infraestrutura de Hardware /Software
3 - Infraestrutura Civil / Elétrica / Nobreak / Lógica
4 – Treinamento
5 – Insumos
6 - Demais Despesas (telefonia, materiais de escritório,
uniformes, limpeza, vigilância, etc.)
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0,00

100

0,00

Onde:
 Valor unitário por Carteira Emitida = Valor Global da Solução / Volume de
Emissão Estimado;

 A coluna (%) deverá representar qual o percentual de impacto do item
sobre o valor global da solução.
A Solução Integrada de Produção de Documentos Oficiais de Identificação do Estado
da Bahia deverá englobar a prestação de serviços para desenvolvimento, implantação,
operacionalização e manutenção dos seguintes módulos:
 Central de Emissão de Documentos;
 Controle de Qualidade;
 Serviço atualização via Webservice de Relatórios do fluxo da produção;
 Sistema Central e
 Envelopamento.
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 (sessenta) 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;
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

