
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  LOTE 01

Ítem Lote

00002442

CONSULTORIA ESPECIALIZADA P/ MANUTENCAO DE ESCRITORIO DE
OFICINAS DE PROCESSOS NO AMBITO DO GOVERNO
consiste em transferir conhecimento especializado aos servidores
municipais designados ao escritório de processos municipal, com
pessoal certificado em gerenciamento de processo de negócio,
utilizando as melhoras práticas de implantação de projetos baseados
em bpmn 2.0

39.000,00500,00 78,000HORA00001 00001

00002437

FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE
fornecimento de licença/locação, de uso mensal na modalidade
software as service (saas), da solução tecnológica bpms - business
process management system, integrada com ecms - enterprise content
management suite.

56.757,1212,00 4.729,760MÊS00002 00001

00002438

IMPLANTACAO DE SOFTWARE
implantação das ferramentas de bpms (business process management
system), de ged (gestão eletrônica de documentos) integrada com
ecms - enterprise content management suíte, em ambiente de
homologação e produção, incluindo: instalação, configuração, migração
e conversão de dados existentes, se necessário, à operação da
solução.

4.729,761,00 4.729,760UND00003 00001

00002439

MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE
manutenção corretiva mensal consiste em corrigir possíveis falhas ou
deficiências que porventura possam surgir na aplicação. manutenção
evolutiva consiste na implementação de melhorias na aplicação
enquanto o contrato estiver ativo.

34.054,2012,00 2.837,850MÊS00004 00001

00002441

MAPEAMENTO, MODELAGEM, ANALISE, DESENHO UTILIZANDO BPMN
2.0
a solução deve permitir o mapeamento,	modelagem, análise, desenho e
otimização contínua de processos utilizando bpmn 2.0 (padrão mundial
de linguagem de processo de negócio) e dmn 1.0. cada diagrama
desenhado deve ser carregado na aplicação de maneira imediata para
automatização dos processos com seu devido versionamento. deve
permitir salvar o diagrama em formato xml - extensible markup
language. deve permitir salvar em pdf ou imagem de forma gráfica para
documentação, controle e apresentação. deve servir como padrão de
fluxos determinados pela controladoria do município.

15.134,00200,00 75,670HORA00005 00001

00002440

TREINAMENTOS AOS USUARIOS DA FERRAMENTA
realização de palestras, cursos e treinamento individual ou em grupo,
realizado nas dependências do município por equipe técnica
especializada da contratante.

35.665,00500,00 71,330HORA00006 00001

Total do Lote:  185.340,08

Total do Fornecedor:  185.340,08

Total Geral:  185.340,08
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