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PROPOSTA DE PREÇOS 

AO 
TRT DA 7ª REGIÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022  
SESSÃO PÚBLICA: 20/01/2022 
HORÁRIO: 9:30 HORAS 

 
 

A Empresa INTERACT SOLUTIONS LTDA situada à rua Carlos Fett Filho, 47, Centro – Lajeado/RS 
inscrita no CNPJ 03.339.370/0001-46 CONTA CORRENTE: 28276-6 BANCO(COD): 001 – Banco 
do Brasil AGÊNCIA(COD): 139-2, e telefones para contatos: 51 3710-5100, por intermédio 
de seu representante legal, Fábio André Frey solteiro, empresário, diretor administrativo, CPF 
No 436.167.710-72 , e RG 8049271251 SSP/RS, domicílio a rua Júlio Born, No 60, Apto 402, 
Bairro Moinhos – Lajeado/RS, 51 3710-5100, E-mails corporate@interact.com.br e 
anderson.pereira@interact.com.br, para os            fins do Pregão Eletrônico nº. 34/2.021, e após 
examinar todas as cláusulas e condições, apresentamos nossa proposta nos termos 
consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos. 

 

Declaramos concordar com os prazos previstos, como também, com as demais condições 
previstas no Termo de Referência - Anexo I do edital. 

 

Declaramos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas 
diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura 
venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados, com a finalidade de 
otimização e redução de custos e as despesas decorrentes da execução do objeto. 

 

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias contado da 
data da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital. 

 

Declaramos que os itens abaixo serão prestados de acordo com suas respectivas 
especificações técnicas detalhadas no ANEXO I do Termo de referência. 

 

Declaramos que o valor UNITÁRIO e GLOBAL de nossa proposta está detalhado conforme 
tabela a seguir: 
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Grupo único 

 
Item 

 
Descrição 

qtd valor 
unitário 
mensal 

valor total 
mensal 

valor total 
anual 

1 Solução informatizada de 
governança, riscos e compliance 
(GRC) , na modalidade software 
como serviço (SaaS) pelo 
período de 12 meses, renovável 
por iguais períodos, até o limite 
de 60 meses 

(nº de usuários licenciados) 

 
 
 
 

245 

 
 
 
 

R$ 183,00 

 
 
 
 

R$ 44.835,00 

 
 
 
 

R$ 538.020,00 

 
Item 

 
Descrição 

qtd turma valor 
unitário 

(por turma) 

valor total do 
item 

2 Serviço de treinamento 
(nº de turmas) 

(cada turma com 30 alunos) 

 
16 

 
R$ 10.000,00 

 
R$ 160.000,00 

  Valor total estimado do GRUPO ÚNICO: 

 (Seiscentos e noventa e oito mil e vinte reais) 

R$ 698.020,00 

 
DADOS DA EMPRESA: 
Razão Social: Interact Solutions Ltda 
CNPJ: 03.339.370/0001-46 
Inscrição Estadual: Isenta 
Endereço Completo: Rua Carlos Fett Filho, No 47, Centro – Lajeado/RS – CEP: 
95900-038 
Telefone: (51) 3710-5100     Fax: (51) 3710-5100 

 
 
 
Lajeado-RS, 20 de janeiro de 2022 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  ___________________________ 
Fábio André Frey   João Alex Fritsch 
(Diretor Administrativo)  (Diretor de Produtos) 
RG: 8049271251 / SJS-RS  RG: 1062517485 / SSP-RS 
CPF: 436.167.710-72  CPF: 654.893.900-00 
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