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ANEXO II - ATO CONVOCATÓRIO N° 064/2020

MODELO DE PROPOSTA

 

AO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF

ATO CONVOCATÓRIO N° 064/2020 – Contratação de empresa tecnológica para prestação de serviços con�nuados de tecnologia da informação, voltada à solução de
disponibilização de ferramenta computacional com a finalidade de centralizar informações, mapear os processos, sugerir melhorias con�nuas no desempenho rela�vas às
funcionalidades e às a�vidades fins do Sistema de Gestão Hospitalar e outras ferramentas.

 

A empresa _________________ (razão social), inscrita no CNPJ sob o número _________________, inscrição estadual número ______________, sediada no endereço
_________________ (citar endereço completo), para fins de par�cipação no presente processo Seleção de Fornecedores n.º _________________, vem pela presente apresentar -
em anexo - sua proposta de preços para prestação de serviços, conforme abaixo:

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO

01

01 Disponibilização da Infraestrutura da Sala de Situação

02 Manutenção da Infraestrutura da Sala de Situação

03 Solução Computacional de Monitoramento des�nada ao monitoramento dos alertas de riscos assistenciais e a gestão da performance das a�vidades fins do sistem
de gestão hospitalar

04 Unidade a ser monitorada (Hospital de Base)

05 Unidade adicional a ser monitorada (Hospital Santa Maria)

06 Unidade a ser monitorada (UPA - Ceilândia)

07 Unidade a ser monitorada (UPA - Núcleo Bandeirante)

08 Unidade a ser monitorada (UPA - Recanto das Emas)

09 Unidade a ser monitorada (UPA - Samambaia)

10 Unidade a ser monitorada (UPA - São Sebas�ão)

11 Unidade a ser monitorada (UPA - Sobradinho)

 

a) A proposta deverá ser apresentada em planilha discrimina�va, que deverá conter, no mínimo:

b) Nome do representante legal da empresa e dados;

c) Detalhamento do objeto do Elemento Técnico;

d) As quan�dades previstas no Elemento Técnico;

e) Valores unitários e totais por unidade descritos na tabela do item 1.1 , em moeda nacional, em algarismo e por extenso;

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;

g) Prazo para entrega dos equipamentos e serviços será de 30 dias corridos pós assinatura do contrato;

h) Dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do Banco da mesma;

i) CNPJ, telefone, endereço e e-mail;

j) Marca e modelo do objeto;

l) Garan�a do objeto, atendendo os requisitos do item 14 do Elemento Técnico; e

m) Os preços já deverão considerar todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do
objeto deste Elemento Técnico.

 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tais como tributos, seguros, transporte, pagamento de mão de obra, treinamento, frete até o des�no,
seguros, garan�a e todos os demais encargos e/ou descontos porventura existentes.

 

Local/data

___________________________________

(Assinatura do responsável pela empresa)

Nome/Cargo
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