PROPOSTA DE PRECOS
PREGAO PRESENCIAL 15.06.01/2018
Iguatu - Ce, 04 de Julho de 2018

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSAO PEREMANENTE DE LICITA(:AO
Prezados Senbores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de precos, conforme planilba, abaixo, referente ao PREGA.0
PRESENCIAL N° 15.06.01/2018, cujo objeto e a Contratarao dos services de atualizarao da base cartografica do
Municipio, Georreferenciamento
do perimetro urbano e levantamento dos sistema viario da sede e distritos do
Municipio, junto a Secretaria de Planejamento e Gestao de Jaguaribe - Ce.
Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta
licitacao: que nao possuimos nenhum fato impeditivo para participaeao deste certame e que nos submetemos a todas as
clausulas e condi\'.iies previstas neste edital.

ITEM

ESPECIFICA(:A.0

UND

Planimetrica
do
perimetro
urbane
geerreferenciado com loca\'.iO e implanta\'.io de
marcos da sede e distritos;
Levantamento do sistema
viario
com
cadastramento de seguimentos de logradouros
georreferenciado da sede e distritos;
Levantamento do perimetro de quadras
georreferenciada da sede e distritos;
•
Divisao de bairros com loca\'.aO e implanta\'.ao
de marcos da sede e distritos;
•
Plantas impressas e memorial descritivo do
empreendimento do perimetre urbano da sede e
distritos;
Plantas descritivas com divisaes de bairros;
• Plantas com limites distritais;
• Todas as plantas impressas e em midia digital;
• Suporte tecnico e acompanhamento
apos a
conclusao dos trabalhos;
ART (Anota\'.io de Responsabilidade Tecnica) CREA;
•
implantaeao
e treinamento dos tecnicos
permanente do setor de cadastro em poligonal do
Google Earth.

QID

VR. UNIT .ARIO R$

VR. TOTAL
R$

R$ 170.000,00
(Cento e setenta
mil, reais)

R$ 170.000,00
(Cento e
setenta mil,
reais)

•

SERVICO

01

VALOR GLOBAL: R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais) /
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$: 170.000,00 (Cento e setenta mil reais)
PROPONETE: IRANILMA BATISTA DA SILVA ME
/
ENDERE(:0: Rua Virgilio Correia - 42 A, Bairro Centro, CEP 63.500-152, Iguatu:....CE
CNPJ/CPF N° 24.824.960/0001-34
TELEFONE: (88) 3198-0342
E-mail: geoagro.ambiental@gmail.com
PRAZO DE EXECUCAO: Ate 31 de Dezembro de 2018 /
VALIDADE DA PRO POST A: 60 (SESSENT A) DIAS/
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Iranilma Batista da Silva
CPF: 001.806.663-12
Representante Legal
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Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de precos, conforme planilha, abaixo, referente ao PREGA
PRESENCIAL N° 15.06.01/2018, cujo objeto e a Contrata~iio dos servi~os de atualiza~iio da base cartografica do
Municipio, Georreferenciamento
do perimetro urbano e levantamento dos sistema viario da sede e distritos do
Municipio, junto a Secretaria de Planejamento e Gestao de Jaguaribe - Ce.
Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta
licitacao; que nao possuimos nenhum fato impeditivo para partieipaeao deste certame e que nos submetemos a todas as
clausulas e condicdes previstas neste edital.

ITEM

ESPECIFICAC:AO

l

.
Planimetrica
do
perimetro
urbano
georreferenciado
com loca~ao e implanta~ao de
marcos da sede e distrites;
Levantamento
do sistema
viario
com
cadastramento de seguimentos de logradouros
georr·eferenciado da sede e distritos;
•
Levantamento do perimetro de quadras
georreferenciada da sede e distritos;
•
Divisao de bairros com loca~ao e implanta~ao
de marcos da sede e distritos;
•
Plantas impressas e memorial descritivo do
empreendimento do perimetro urbane da sede e
distritos;
• Plantas descritivas com divisoes de bairros;
• Plantas com limites distritais;
• Todas as plantas impressas e em midia digital;
•
Suporte tecnico e acompanhamento
apos a
conelusao dos trabalhos;
ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) CREA;
•
implantaeae
e treinamento dos tecnicos
permanente do setor de cadastro em poligonal do
Goo2le Earth.

UND

SERVI<;:O

QTD

01

VALOR GLOBAL: R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais)
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$: 170.000,00 (Cento e setenta mil rears)
PROPONETE: IRANILMA BATISTA DA SILVA ME
ENDERECO: Rua Virgilio Correia- 42 A, Bairro Centro, CEP 63.500-152, Iguatu- CE
CNPJ/CPF N° 24.824.960/0001-34
TELEFONE: (88) 3198-0342
E-mail: geoagro.ambiental@gmail.com
PRAZO DE EXECUC:AO: Ate 31 de Dezembro de 2018
VALIDADE DA PRO POST A: 60 (SESSENT A) DIAS

CPF: 001.806.663-12
Representante Legal
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R$ 170.000,00
(Cento e
setenta mil,
reais)

RS 170.000,00
(Cento e setenta
mil, reais)
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