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Âv. Jeronrmo de Aibuquerque l'laranhao. nq 25 Sala 307Torre B P. Jardtns.

Baimo Vinhars - 65.014139, Sâ0 Luh' l,iA.Teleione: (38) 3384-14?6

Ima l: crmsanlossoÍlwareSgmarl.com
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c0TAçÃ0 0E PRrç0s

Conforme solicitaçã0, estamos enviando nossa rotaçãr psra implantaçà0, supopte tÉcni[o e manutençã0 d0s Sistemas Iecnolúgicos a ambiente

computacional e infnaestrutuÍa tEcnológica paÍa execução das tarefas operacinnais demandadas pela Eestão líunicipalconforme segue ahaixo:

TlíPRESÀ:ERlt SÂilmS S0m{ÂRt flREt_t

INPJ/[,lF: t2.9S6.028/000t-00

El'IDEREÇ0: Âv. Jerônimo de Àlhuquerque lrlaranhã0, nq 25

Bairro Vinhais - 65.074-13!, Sao luis - MÂ Telefrne: (98)

Imail: crmsantossoftwareEomail.com

l,l0lr,lt PARA [0l,{TAÍ0: Iarlos Raniere l.liranda Santos

São LuÍs- l'{Â. 05 dE Fevereiro de 2[21
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Conhatação de empresa especializada em tecnologia da

informação pars prestaçã0 de serviços de suporte

tÉcnic0, mBnutençã0 para os sistemas de Portal de

l'{otícias. Portal da Transparência. Sistema de [ançamento

e acompanhamento de Licitaç0es e Iontratos e [-Sic.

RS r.8s0,00

(Hum lilil e seiscentos e

Cinquenta Reais)

Rs 1s.800,00

(0ezenove llil e 0itocentos reais)

+

0EJEÍI 0Á [0TAÇÃ0: Contrataç0o de empresa especializada em tecnologia da inÍormrção para Prestação de serviços de supoúe

téEnico, msnutenção dos Portal de J{ottcias, Fortal da lransparência, Sistema de Lançamento e acompanhamento de licitações e

Contrdos e [-Sic pars atsnder as necessidgdes da Câmara Municipal de SEo Bernardo-lla.

PNEIÍlS

I



roÉtLr-lcrra

l-

corAçÃo DE PREços

À
cÂMARA MUNtctpAL DE sÃo BERNARDo-MA.

Somos uma empresa que atua nos estados do Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e

Ceará representando a Fiorilli Soc. Civil LTDA (www.fiorilli.com. br), empresa com mais de 30 ânos no mercado, atualmente
presente em mais de 17 Estados brasileiros, com mais de 1.000 (Um mil) municípios, trabalhando no desenvolvimento de
software's que facilitam a gestão de entidades públicas.

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa cotação para Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de locação,
implantação, suporte técnico e manutenção de software para Portal de NotÍcias, Portal da Transparênciâ, Sistema de
Lançamento e acompanhamento de Licitaçôes e Contratos e E-Sic parâ a Câmara Municipal de São Bernardo - Mâ, estado
do Mararhão, discriminativo a segu':

ITE

M
DEScRTçÃO UNID. QUANT VALOR UNlTÁRIO VALOR TOTAL

1.

Prestação de serviços de locação, implantação,
suporte técnico e manutenção de softwares
para Portal de Notícras, Portal da Transparéncia,

Sistema de Lançamento e acompanhamento de

Licitações e Contratos e E-Sic.

Meses 1,2

Rs 1.800,00
(Hum mil e

Oitocentos reais)

Rs 21.800,00
(Vinte e Hum lvlil e
oitocentos Reais ).

Validade da cotação: 60{sessenta) dias
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ENTRETÊNIMENÍO5

FSS ENTRETENIMENTOS LTDA.ME
GOTAçÃO DE PREçO
lmplantação e Manutençâo do Po*al de Notícias, Portal da Transparência e
Sistemas Vinculados iE-sic e Licitações ê §ontratos) para atendeÍ as necessidades
da Câmara Municipal de São Bernardo - Ma

VISÃO GERAL

A FSS ENTRETENIMÊNÍOS LÍDA-MÉ tem a satisfaçâo dê enviar esla cotação de preços de serviços parâ êjudar
Câmarâ Municipalde Sáo Bernardo-Ma a alcançar seu objelivo de implantar, dar [ranuienÇáo e Suporte do PoÍtalde
Noticias, Portal da Transparência e Sistemas Vinculados (Ouvidoria-E-sic, Licitações e Contratos, Diário Oficiâldo
Município) da Prefeitura citada acima.

O OBJETIVO

. lmplântação: 8asêâdona Lêi dâ Iníormação, todoe quâlquer Êntidade Pública deverá por força dêstâ Lei implantar
Íerranentas que inFormem todos os qastos e serviÇos oúblrcos:

. lúanutenção: Nossa equipe disponibilizará em tempo integral a manutenção dos sistemas implantâdos;

RESULTADOS ESPERADOS

Após lmplantaçâo e tlêinamento realizado, esperarnos que a solução proposta paÍa as necessidades do Câmaía
Njlunicipalde São Bernardo-l\.4a forneÇa o seguinte resultado:

Está em confarmidade cam a Lei da Transparência - Lei no 12.527

PREçOS

A tabela a seguir descreve os preços para prestação dos servços especificados nesta cotaÇão. Validade 60 dias

Dêtalhes dos Serviços
Quant,
Meses Preço (irensal)

lmplantação ê ManutenÇão Mensal do Portal de Notícias, Portal dâ
Transpârência e Sistemas Vinculâdos (E-sic e LicitaÇões e Contratos)

Total Í\rensal

12 R$ - 1.500,00

R$ - 1.500,00

/

Tôtal Anual
(Dszoito ,rril Reais)

€



Folha
Rubrica:

QUALIFtCAÇOES

FSS ENTRETENII\4ENTOS LTDA-N,lE e um lider contjnuamente comprovado do setor por seus produtos e serviços de
alta qualidade e garantidos por inúmeras anstituiçóes.

A mesma já desenvolveu inúmeÍos Sistemas que âtendem uma demanda tâo cobíada hoje em dia pelos Tribunais de

Contas de todo País. Solicitando que as Entidades Públicas se adaptem ao que é cobrado na Lei da Transparência -

Lei no 12.527 .

CONCLUSÃO

Estamos ansiosos para trabalhar com Càmara Municipal de Sao Bernardo-Ma e apoiar seus esforços para melhorar a
implantação dos Sistemas e Íazer com que a mesma siga as normas exigidas pela Lei da lnformação. Temos ceíeza de
que podemos superar os desaÍios que nos esperam e estamos prontos paÍa estabelecer uma parceria com você a Íim
de

LÍDA.[,4E

Teresina-Pl, 03 de Fevereiro de 2021.
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