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CÂMARAMUNICIPALDE LAGOAGRANDEDOR\'h\RANHÃoI.. 1
CNPJ: 01.612.627/0001-66 L -~---}
Av. l° de Maio, sln, Centro, 1

Lagoa Grande do Maranhão - MA

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de programa de
informática que disponibilize o licenciamento e concessão de direito de uso de um conjunto
de sistemas aplicativo - CSA que contemple sistema contábil, G-Dip e E-Sic, para atender
as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA.

Venho através do presente formulário, solicitar que seja informado a esta
Câmara Municipal, os dados requeridos abaixo, conforme modelo anexo I, em papel
timbrado, para fins de elaboração de estimativa de preços dos produtos/serviços.

IDENTIFICAÇÃO PESSOA FíSICA/JURíDICA (Preencher preferencialmente com letra de
forma)

Nome/Razão SOcialll1>?- J?tl~ l~"'- 'V~ J,._ §Mj-&J~ l-1;dL
CPF/CNPJ n": 02...2.~f. ?_6rg ) 0001- 0<1
Endereço:~ ~ ~) tJ, \ ~co .JkWiD ck±~
Cidade: ífo'/ tahw< Estado: ~J

E-mail: ~ @})DIC?G . ~ . 'or Telefone: ~5 ) 5 li~lA - 2-9 O O,

Órgão emissor: .:; _:)IJ / fVl ~
E-mail: ~~.\km@Oh·~.~.bY

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: º;\eJtiJ~ «jVVQN ~ ~~
~

RG no:O~~qL5o 20056

Cargo/função que exerce na empresa: ( ) Sócio; (t)__) Funcionário; ( ) Procurador;
Titular ( ).

Data do preenchimento deste formulário: 1l2_/ 01 / 2019
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" ~ -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE D~I':MARANHAO 15 I

CNPJ: 01.612.627/0001-66 -- 1----,1
Av. IOde Maio, s/n, Centro, I RUB ,-.LJ-i. !

Lagoa Grande do Maranhão - MA . ---- '1

ANEXO I - FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
AV. 1° DE MAIO, S/N, CENTRO
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS

Referente à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de programa de
informática que disponibilize o licenciamento e concessão de direito de uso de um conjunto
de sistemas aplicativo - CSA que contemple sistema contábil, G-Dip e E-Sic, para atender
as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, conforme as
especificações constantes na solicitação de cotação de preços. Após tomar conhecimento
de todas as condições, passamos a formular a seguinte cotação:

1, Proponente:

Nome/Razão Social: --------------------------------------------
CPF/CNPJ: __
Endereço: ___

E-mail: _

(DDD) Telefone: (

2, Representante que emitiu a cotação:

Nome: _

RG nO: 6rgão emissor: ----------

CPF: ----~------~----------------------
Cargo/Função: _

3, Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços),

DESCRiÇÃO V, TOTAL
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDEJ::::~:~~:1:'1
CNPJ: 01.612.627/0001-66 I· RUB vi r.1 _
Av. IOdeMaio, s/n, Centro,. --_ ~ -------

Lagoa Grande do Maranhão - MA ------..

01

SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA
Especificação: Contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de programa
de informática que disponibilize o ~
licenciamento e concessão de direito de uso M S
de um conjunto de sistemas aplicativo - CSA
que contemple sistema de software de
contabilidade pública.

02

SOFTWARE E-SIC Especificação:
Contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de programa de
informática que disponibilize o licenciamento e
concessão de direito de uso de um conjunto M~S
de sistemas aplicativo - CSA que contemple
sistema de E-Sic que processa o
gerenciamento das solicitações de
informações com vista a atender todos os
requisitos da Lei de Acesso à Informação.

03

SOFTWARE IMPORTAÇAO/PUBLlCAÇAO
DE DADOS G-DIP Especificação: Contratação
de empresa para prestação de serviços de
locação de programa de informática que
disponibilize o licenciamento e concessão de M~S
direito de uso de um conjunto de sistemas
aplicativo - CSA que contemple sistema
software de importação de dados ao site
institucional, na forma da LC 131/2009 e Lei n°
12.527/2011.

4. Prazo de validade da cotação: ( ) dias.

11

Total.......

5. Declaro que nos preços indicados na cotação acima, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

11

11

Local e Data: "em --,--,----

Responsável: _

CARIMBO/CNPJ:
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COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Item

E-SIC

~
CÂMARAMUNICIPALDELAGOAGRANDE- MA

Proponente: ASP- Automação, Serviçose Produtos de Informática Ltda.
Endereço: RuaLauro Maia, 1120 - Bairro: Fátima - Fortaleza- Ceará - CEP:60.055-210
CNPJ:02.288.268/0001-04 CGF:isento E-Mail: maranhão@aspec.com.br
Fone:(85) 3464.2900Fax: (85) 3878.2999

Apresentamos a VossasSenhorias, nossa cotação de preços, conforme planilha abaixo, referente
locação de softwares.

ESPECIFICAÇÃO
Unid Quant. Valor Unitário (RS) Valor total (RS)

SOFTWARE DE
CONTABILIDADE PÚBLICA
Especificação: Contratação
de empresa para prestação
de serviços de locação de
programa de informática que

01 disponibilize o licenciamento Mês
e concessão de direito de
uso de um conjunto de
sistemas aplicativo - CSA
que contemple sistema de
software de contabilidade
pública.

SOFTWARE

02

Especificação: Contratação
de empresa para prestação
de serviços de locação de
programa de informática que
disponibilize o licenciamento
e concessão de direito de
uso de um conjunto de
sistemas aplicativo - CSA
que contemple sistema de E-
Sic que processa o
gerenciamento das
solicitações de informações
com vista a atender todos os
requisitos da Lei de Acesso à
Informação

Mês

11

11

523,63

87,27

5.759,93

959,97

03 SOFTWARE IMPORTAÇÃO/
PUBLICAÇÃO DE DADOS
G-DIP Especificação:
Contratação de empresa
para prestação de serviços
de locação de programa de
informática que disponibilize
o licenciamento e concessão

Mês 11 163,63

Rua Lauro Maia, 1120 - Bairro: Fátima - CE»: 60.055-210 - Fortaleza - Cc
CI"PJ n' 02.288.268/0001-04

1.799,93



/20 11

de direito de uso de um
conjunto de sistemas
aplicativo CSA que
contemple sistema software
de importação de dados ao
site institucional, na forma da
LC 131/2009 e Lei n°
12.527/2011.

CPL-CMLG

PROC. Ofolc1
iq

8.519,83
Valor Global: R$ 8.519,83 (oito mil, quinhentos e dezenove e oitenta e três centavos)

Prazo de Execução: 11 meses

Soma 774,53

Fortaleza - CE, 10 de Janeiro de 2019

ASP -~;~h~~iç~tos~nfO~~
Gessicléia Veras de Almeida

CPF 053.532.413-80

Rua Lauro Maia, 1120 - Bairro: Fátima - CEi>: 60.055-210- Fortaleza - Ce
CN PJ n" 02.288.2ú8/000 1-04
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE b~0~ARANHÃO'~ I -{

~ ,CNPJ: 01.612.627/0001-66 t --'---._ --:-::\_-;
_.._.___--... ~~'~"- ••••.._,.iAv. 1°de Maio, s/n, Centro,

Lagoa Grande do Maranhão - MA

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Q~jETO. Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de programa de
I ',formatica que disponibilize o licenciamento e concessão de direito de uso de um conjunto
~Iesistemas aplicativo - CSA que contemple sistema contábil, G-Dip e E-Sic, para atender
as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA.

Venho através do presente formulário, solicitar que seja informado a esta
::Ztrnara Municipal, os dados requeridos abaixo, conforme modelo anexo I, em papel
nrnbrado, para fins de elaboração de estimativa de preços dos produtos/serviços.

_IDENTIFICAÇÃO PESSOA FíSICA/jURíDICA (Preencher preferencialmente com letra de
forma)

'Iorne/ azão Social: f\X C<Jl?~t;ktoa,i,A ~ 55!\.Vi',os LT))& - .M[;;

CPi=/CNPJ nO: Og· .,.~~. b4,?loOOL-1~

Endereço: Q\)A l7~pJQ i>r !f({AfAtVl{A- I l4X) - 5'ALA 10

Cldaae: . XOMêl,..};C,A Estado: _'-"'C:..lo<E'-- _

t:-mail: COM~RCIIH@ ~\YJ \JJfQr-MJt1jcá .1- A)f> . e.e. Telefone: (_ii.) 9 811<t- Z$oo

.IDE TIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

t iome completo: ~QJ..w~l.Ul.LI.;N.lL!.ll.I})Ol.L_---l.C4~l,..II.S\..LY_;;z..S1'.!.JllLi/.lLl.:nJ!!...__--t:!.MLi.Au.&tLA~LiwIÃa..b",,-).L._,L.S LJ....L~V'::L4 _

HG n": ZC01- 0\11 ,ÚS M 1... Órgão emissor: _ __.S,-,)"~'p'---- ~C~c;=-y _

Carqo/fu ção que exerce na empresa: ( ) Sócio; (,x) Funcionário; ( ) Procurador;
--~tLJlar ( ).

Data do preenchimento deste formulário: OS 1 01 1 I~Oi~
/vssinatura/rubrica do responsável:

._--------_.~~-----

~------------------------------~CARIMBOICNP J:



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
CNPJ: 01.612.627/0001-66
Av. 10 de Maio, s/n, Centro,

Lagoa Grande do Maranhão - MA

~.....__ ._- ....-----._----~-.

ANEXO I - FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
AV. 1° DE MAIO, S/N, CENTRO
LAGOAGRANDE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARAt"lHÃO .

COTAÇÃO DE PREÇOS

Referente à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de programa de
informática que disponibilize o licenciamento e concessão de direito de uso de um conjunto
ele sistemas aplicativo - CSA que contemple sistema contábil, G-Dip e E-Sic, para atender
<=IS necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, conforme as
especificações constantes na solicitação de cotação de preços. Após tomar conhecimento
de todas as condições, passamos a formular a seguinte cotação:

'I. Proponente:

Nome/Razão Social: FI! Cd A,>OI, roo() A r 5EA.\)! ç 0:2 L,rDA - Mb
CPF/CNPJ: 0(5 , ":f$9 . 64. '5 /000 L - 1~
Endereço: G \} A GI}v,ifo pC liQB1' AJvH A , I L( S'S - SALA I()

. E-mail: C.OMf:fAc.l8l, @ rI/( r NçoeMnfÍ(A, 1 Nf· fSíZ.
(DDD) Telefone: ( 4J5) ~ ~L14/'Z,500

2. Representante que emitiu a cotação:

RG nO: ZEo Z, o (~_O=-=~~S,,---&:g......'5,--z.~ Órgão emissor: Sçp ...Cí
CPF: _Q$:;? 6 (5 ') 6 ~ - ,<6
Cargo/Função: __ Aw...o..;.tJ.LJ../!....I<.k '~I s_,_f",,-,tt,-----,-A......,p}I(;~lAJ='.1...LIS_,_1,,-,rS..:..;,.A í..:....,I_'V_O_

3. Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).

~6EM;·------D-E-sc-R-'-ç-=-Ã-o------'I Q-U-A-N-T-.'IU-N-I-D.'I-v-.U-N-I-T.---,-V-.-T-O-T-A-L----,
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CAMARAMUNICIPA~~J~O~.~l~~~~~~DEDO~~H~_?_ ~~ _

Av. 1° de Maio, s/n, Centro, I RUE? lU-{ ,
Lagoa Grande do Maranhão - MA L --- ._--.-'-.., --.-

____ ~.....-.-_••_h .'4.'_ •. __ 4._ ••,

01

SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA
Especificação: Contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de programa
de informática que disponibilize o ~
licenciamento e concessão de direito de uso M S
de um conjunto de sistemas aplicativo - CSA
que contemple sistema de software de
contabilidade pública.

02

SOFTWARE E-SIC Especificação:
Contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de programa de
informática que disponibilize o licenciamento e
concessão de direito de uso de um conjunto M~S
de sistemas aplicativo - CSA que contemple
sistema de E-Sic que processa o
gerenciamento das solicitações de
informações com vista a atender todos os
requisitos da Lei de Acesso à Informação.

03

SOFTWARE IMPORTAÇAO/PUBLlCAÇAO
DE DADOS G-DIP Especificação: Contratação
de empresa para prestação de serviços de
locaçào de programa de informática que
disponibilize o licenciamento e concessão de M~S
direito de uso de um conjunto de sistemas
aplicativo - CSA que contemple sistema
software de importação de dados ao site
institucional, na forma da LC 131/2009 e Lei nO
12.527/2011.

11

11

11

Total. .

4. Prazo de validade da cotação: ( ) dias.

5. Declaro que nos preços indicados na cotação acima, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Local e Data: , em __ /__ / _

Responsável: _

CARIMBO/CNP J:



A/c. Câmara de lagoa Grande do Maranhão-MA,

A FIX Informática é uma empresa especializada em prover soluções nas mais diversas áreas

tecnológicas, dispondo de uma equipe altamente especializada, além de parceiros e

fornecedores que contribuem de forma qualitativa na obtenção dos melhores resultados e

plena satisfação de seus clientes.

Item
01

SOFTWARE IMPORTAÇÃO/PUBLICAÇÃO DE

DADOSG-DIP

Especificação: Contratação de empresa para

prestação de serviços de locação de programa

de informática que disponibilize o

licenciamento e concessão de direito de uso
de um conjunto de sistemas aplicativo - CSA
que contemple sistema de software de

IMPORTAÇÃO DE DADOS AO SITE
INSTITUCIONAL, NA FORMA DA Ic 131/2009 E

Lei nº 12.527/2011.

Qde
11

R$ 172,00

Valor TotalDescrição
SOFTWAREDECONTABILIDADEPÚBLICA

Especificação: Contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de programa

de informática que disponibilize o

licenciamento e concessão de direito de uso

de um conjunto de sistemas aplicativo - CSA
que contemple sistema de software de

Contabilidade Pública.

Pr. Unit.
R$ 550,00 R$ 6.050,00

02 SOFTWAREE-SIC

Especificação: Contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de programa

de informática que disponibilize o

licenciamento e concessão de direito de uso

de um conjunto de sistemas aplicativo - CSA
que contemple sistema de E-Sicque processa
o gerenciamento das solicitações de

informações com vista a atender todos os
requisitos da Lei de Acesso à Informação.

11 R$ 91,00 R$1.001,00

03 11 R$ 1.892,00

Rua Barão de Aratanha, 1485 - Sala 10 - CEP: 60.050-125 - Fátima- Fortaleza - Ceará



Valor total: R$ 8.943,00 (Oito mil novecehtos e quarenta e três reais.)
Validade da proposta: 60 dias
Prazode execução: 11meses
CNPJ:08.789.643/0001-78
Proponente: FixConsultoria e Serviços ltda.

Agradecemosdesde já a oportunidade a nós concedida de apresentação de proposta
para a execuçãodos serviços supracitados. Certos de que estamos oferecendo os melhores
serviços disponíveis no mercado, esperamosatender aos interesses deste município.

E-mail: comercial@fixinformatica.inf.br

Sllt"'~CIIR"~'LH~S J~VA
ANi\USii\~~STRAíl

HX COf'olSJLiORIAt SERViÇOSlID~· ME
CNPJ 0678964310001.18

RuaBarãode Aratanha, 1485 - Sala10 - CEP:60.050-125 - Fátima- Fortaleza- Ceará
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO ~NHÃO J~------
CNPJ: 01.612_627/0001-66 _ . ~_:~_.__-:- --
Av. IOde Maio, s/n, Centro,

Lagoa Grande do Maranhão - MA

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de programa de
informática que disponibilize o licenciamento e concessão de direito de uso de um conjunto
de sistemas aplicativo - CSA que contemple sistema contábil, G-Dip e E-Sic, para atender
as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA.

Venho através do presente formulário, solicitar que seja informado a esta
Câmara Municipal, os dados requeridos abaixo, conforme modelo anexo I, em papel
timbrado, para fins de elaboração de estimativa de preços dos produtos/serviços.

IDENTIFICAÇÃO PESSOA FíSICA/JURíDICA (Preencher preferencialmente com letra de
forma)

Nome/Razão Social: S&S IN~O~M~TIC.A A?SÉ5~g/A IE. C(MJGvLTOem M(}lJi-dl1~I-TDn

CPF/CNPJ nO:35.055. ++1/000 I.../JO

Endereço: I2-UA- Dt· :JvS{ V(TO~ j f()3

Cidade: FO~TAL¬ lt4
/

Estado: __;::(f:.::.:..;A:!.:.:IZI1~ _

E-mail: nôc,@55i-l'\forMJtLc,a.ne.t Telefone: ~ 3t62-. 1··f.S+

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

RG nO: ,WOOú 10.tI 9405

CPF n° 002-.2.'1-3.293-41

Órgão emissor: _..::::S:..!:::5.!...P_- .=;CE=-- _

Cargo/função que exerce na empresa: ( ) Sócio; (X) Funcionário; ( ) Procurador;
Titular ( ).

Data do preenchimento deste formulário: ()9 / ()/ / JeJ/9
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO ~ARANHÃO IS' ,
CNP:: O1.61~.627/0001-66 I RUB O .----.. I
Av. 1 de Maio, s/n, Centro, 1 -~ ~-.. ---- .. :.

Lagoa Grande do Maranhão - MA . ~..- --_ .._.-- ........__J

ANEXO I - FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
AV. 1° DE MAIO, S/N, CENTRO
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS

Referente à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de programa de
informática que disponibilize o licenciamento e concessão de direito de uso de um conjunto
de sistemas aplicativo - CSA que contemple sistema contábil, G-Dip e E-Sic, para atender
as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, conforme as
especificações constantes na solicitação de cotação de preços. Após tomar conhecimento
de todas as condições, passamos a formular a seguinte cotação:

1. Proponente:

Nome/Razão Social: --------------------------------------------
CPF/CNPJ: ___
Endereço: ___

E-mail: _

(DDD) Telefone: ( ). _

2. Representante que emitiu a cotação:

Nome: _

RG nO: Órgão emissor: _

CPF: ----------------~~---------------
Cargo/Função: _

3. Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).

IITEMI DESCRiÇÃO I UNID. I QUANT.I V. UNIT. I V. TOTAL I



r CPL - CfvlLG
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MLmANHÃO 2&
I HU8---r'l-~, 1- - -- --- - --i
I ~~- --.- -_

CNPJ: 01.612.627/0001-66
Av. IOde Maio, s/n, Centro,

Lagoa Grande do Maranhão - MA

11

-~-_..~-._--_.__ .-.

01

SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA
Especificação: Contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de programa
de informática que disponibilize o MÊS
licenciamento e concessão de direito de uso
de um conjunto de sistemas aplicativo - CSA
que contemple sistema de software de
contabilidade pública.

11

11

02

SOFTWARE E-SIC Especificação:
Contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de programa de
informática que disponibilize o licenciamento e
concessão de direito de uso de um conjunto MÊS
de sistemas aplicativo - CSA que contemple
sistema de E-Sic que processa o
gerenciamento das solicitações de
informações com vista a atender todos os
requisitos da Lei de Acesso à Informação
SOFTWARE IMPORTAÇAO/PUBLlCAÇAO
DE DADOS G-DIP Especificação: Contratação
de empresa para prestação de serviços de
locação de programa de informática que
disponibilize o licenciamento e concessão de MÊS
direito de uso de um conjunto de sistemas
aplicativo - CSA que contemple sistema
software de importação de dados ao site
institucional, na forma da LC 131/2009 e Lei nO
12.527/2011.

03

4. Prazo de validade da cotação: ( ) dias.

TotaL......

5. Declaro que nos preços indicados na cotação acima, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Local e Data: , em __ /__ / _

Responsável: _

CARIMBO/CNP J:



S&S Informática
SIS1BcVlSPN/A PREfEITIJRASE CÂMARAS

:·.·.,;:··'L - Cj~,11_(3

I Pr~:GC,_Q3_ol OL,___l2c __l '1i FLS !l::t- -- __. ~. _
I RUB_~~ __

COLETA DE PRECOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE lICITACÃO

Prezados Senhores,

A S&SInformática Assessoriae Consultoria Municipal há 30 anos é especializadana
informatização de Prefeituras e Câmaras Municipais, sendo atualmente a única
empresa cearenseque oferece sistemaspara todos os setores dos Municípios.

Presente em mais de 170 municípios, é com prazer que lhe, enviamos cotação de
preços para prestaçãodos serviços, conforme OBJETQ:

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMAS INFORMATIZADOS PARAA CÂMARA MUNICIPAL DE ,LAGOAGRANDE

VR.GLOBAl

1

OFTWARE DECONTABILIDADE PÚ6L1CA

specificação: Contratação (le c'ernpresa para prestação

e serviços de locação de prográma de informática que

isponibilize o licenciamento e concessão de direito de

so de um conjunto de sistemas aplicativo - CSA que

ontemple sistema de de Contabilidade
ública.

mês 6.347,00

OFTWARE E-SIC

2

specificação: Co'ntrataç~o éle empresa para prestação

e serviços de locação de programa, de informática que

isponibilize o licenciamento 'e concessão de direito de

so de um conjunto de sistemas aplicativo - CSA que

ontemple sistema âe E-Sic que processa o

erenciamento' das solicitações' de informações com,

mês

Valor Total: R$9.394,00 (Nove mil trezentos e noventa e quatro reais) .
, '

nformação.

3

OFTWARE IMPORTAÇÃO/PU~LlCAÇÃO DE DADOS G-DIP

specificação: ContraJ;ação d~ ~mpresa para prestação

e serviços de 'locação d~programa c;le infôrmática que

isponibilize o licenciamento e cõneessão de direito de

so de um conjunto de sístem~s aplicativo - CSA que

ontemple sistema de softWa~ .de IMPORTAÇÃO DE

ADOS AO SITE INSTITUCIONAt.:, NA FORMA DA Ic

31/2009 E lei n212.527/2011.

Prazode execuçãodos serviços: 11 (Onze)meses



Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias
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S&S Informática
S5TEtMS PARA PRB'8ll..IRASEc~

PROPONENTE: S&S Informática Assessoria e Consultoria Municipal LTDA

Endereço: Rua Dr. José Vitor, 108 - Fátima - Fortaleza-Ce

CNPJ: 35.055.771/0001-60

Fortaleza-Ce, 14 de Janeiro de 2019
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Rua Dr.JoséVictor, 108 - CEP60.040-630 - Fátima - Fortaleza-CE- CNPY'35.055.77.1/0001-60 - (85) 3252.1454
ww.ssinformatica. net


