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COTAÇAO DE PREÇOS
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Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sâo Joâo dos Patos/MA
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Praça Alfredo Teixeira, 01, Cohab Anil II, 65.050-090
Telefone: (98) 3244-0454 - São I.uís - Maranhão CNPJ.

17.422.433/0001-38- Insc, p:st. 12.579.851-2

COTACÀO DE PRECO

À PREF. SÃO JÂO DOS PATOS(MA)

I - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA;
NOME FANTASIA: ADTR INFORMÁTICA;
CNPJ; 17.422.433/0001-38;
ENDEREÇO: Pça Alfredo Teixeira, 01, Cohab Anil II, 65.050-390, Sâo Luís,Maranhão;
TELEFONE: (98) 3244-0554.

2 - COTAÇÃO DE PREÇO

Validade da Proposta: 60 Dias (Sessenta Dias)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS V. UNIX V. TOTALQUANT. UNDITEM
Licença de Uso dc software
customizado do porta! de compras, com
implantação, treinamento e suporte
técnico. Período de uso de licença por
12 (doze) meses.

R$ 17.600,00 R$ 17.600,00UND1

RS 17.600,00VALOR TOTAL

TOTAL GLOBAL: RS 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais)

# SÃO LUIS (MA) em, 12 de agosto de 2022

<

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDAAD
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N” PROC..Prefeitura Municipal de São João dos Patos -

MA.Assunto: Proposta de Preço.

REF.: LICENÇA DE SOFTWARE (PORTAL DE COMPRAS) CUSTOMIZADO,
SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, POR 12 MESES.

Exmo Ca). Senhor(a). Prefeito(a].

É com grande satisfação que nós, da GM TECNOLOGIA E
INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n-. 15.464.263/0001-29, com

sede na Avenida República do Líbano, n^. 251, Sala 1408, Torre A, Pina,
Recife/PE, CEP n-. 51.110-160, com anos de experiência no mercado e com
foco na Cessão de Uso [Licençal de Software para realização de Pregões
Eletrônicos, encaminhamos à apreciação de Vossa Excelência esta
apresentação com todas as informações relacionadas aos nossos serviços.

Nossa intenção inicial, para avaliação de Vossa Excelência e de toda
sua equipe de gestão, é trazer uma demonstração do nosso Software,
denominado Portal de Compras BRCONECTADO.

Estamos há 10 (dez) anos no mercado, fornecendo soluções de
tecnologia no ramo de compras governamentais, e nosso software realiza
processos licitatórios na modalidade "pregão eletrônico" com bastante
eficiência, rapidez, legalidade, trazendo transparência e economia aos cofres
públicos, possibilitando aos nossos clientes estar de acordo com a legislação
vigente, atuando nas boas práticas de compras governamentais, com as

exigências que os órgãos de controle requerem. Frise-se que durante anos de
atuação no mercado, nosso sistema já passou pelo crivo dos mais diversos
órgãos de tecnologia e de controle, todos com aprovação e comprovação da
eficiência técnica oferecida.

Com o advento do Decreto Federal n-. 10.024/19 e pela Instrução
Normativa n-. 206, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital, do Ministério da Economia, de 18 de outubro de 2019,
ficaram estabelecidos os prazos para que os Órgãos e Entidades da
Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal utilizem
obrigatoriamente a modalidade de pregão eletrônico, ou a dispensa
eletrônica, quando executarem recursos da União. Diante disso, vosso
município precisará se enquadrar na nova legislação pertinente aos
procedimentos
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licitatórios, especialmente quando os projetos da prefeitura forem realizados
com recursos oriundos do Governo Federal.

Assim, Sr.(a3 Prefeito(a], vossa administração contará com um Portal
de Compras moderno, nos ditames da legislação, em especial a Lei
n210.520/2002, Decreto Federal n^. 10.024/2019, Lei n^ 8.666/1993 e a Lei
n- 14.133/2021, totalmente acessível às empresas fornecedoras mediante
retribuição aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação,
como previsto no inciso III do artigo 5^ da Lei 10.520, 17/07/2002.
Ressalte-
se, ainda, que seu município poderá usar o Portal de Compras
BRCONECTADO não só para realizar processos licitatórios que sejam
com recursos federais, como também recursos estaduais e próprios.

Por fim, além de todos esses benefícios, o Portal de Compras
BRCONECTADO é reconhecido oficialmente no Portal+Brasil como uma

plataforma de pregão eletrônico habilitada para aquisições e contratações de
serviços públicos de todas as esferas, apto a atender todos os entes da
administração pública direta e indireta, atendendo ao disposto no Art. 5-, §
2-, da Lei 10.024/2019, que autoriza os gestores públicos a utilizar sistemas
próprios ou outros disponíveis no mercado. Nossa integração se deu por
meio da Secretaria de Gestão do Departamento de Transferências da União,
onde já recebemos o "token” de acesso. A integração do Portal de Compras
BRCONECTADO ao Portal +Brasil permite que o gestor público informe
eletronicamente todos os processos realizados na plataforma, dispensando,
assim, inclusões manuais.
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DOS SERVIÇOS OFERECIDOS 6/
Rub‘xa1. PORTAL DE COMPRAS CUSTOMIZADO

Portal de Compras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA.

fwww.comprassaojoaodospatos.ma. com.br)

Como acima demonstrado, cada cliente terá um sítio de internet
próprio, com personalização visual com "logos" do cliente, entre outros
benefícios, que são:
- modernização da gestão de compras;
- agilidade nos processos de contratação;
- transparência junto a órgãos de controle;

I % (al) 38T7.Í307com0rcial@l9fncontato.com,brAv. RopubUca do libano, 2õl - Torra 1.1408 www.porlaigmtac-com br
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- redução de documentação arquivada;
- cadastro de fornecedores;
- emissão de relatórios:
- armazenamento de atas e relatórios de disputa;
- gerenciamento das publicações oficiais;
- gerador de minutas, contratos e atas de registros
- ao final do contrato, o cliente receberá em formato digital todas

informações dos processos realizados contidos no banco de dados da
empresa.
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2. SUPORTE TÉCNICO:
O cliente terá um servidor dedicado, com responsabilidade, segurança,

manutenção e backup.
Manutenção remota do ambiente Web, bem como processamento de

novos módulos, que visam à adequação por parte da administração Pública.
Fornecemos sem ônus adicionais para o cliente profissionais para efetuar o
acompanhamento técnico dos procedimentos, para solucionar eventuais
problemas no portal, sempre que requisitados, durante o horário de
funcionamento (de 8hàs 18h} da GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.

3. TREINAMENTO;

SIMULAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - PORTAL BRCONECTADO

Além do suporte técnico que ficará à disposição do cliente para dirimir
dúvidas, disponibilizaremos ambiente de treinamento no portal na visão da
comissão de licitação (pregoeiro e apoio), pelo período de vigência do
contrato, orientando as comissões de licitações de como usar a ferramenta, a
saber:

- publicações de comunicados;
- cadastramento dos pregoeiros e equipes de apoio;
- consulta de legislação;
- cadastramento de editais;
- nas salas de disputas (como proceder);
- como gerar contratos e atas de registro, através do módulo gerador; -

procedimento de comunicação com o fornecedor, como esclarecimentos,
impugnações e recursos.
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O valor anugl 4a LICENCA de Software fPortal de Compras^
Customizado. Treinamento e Suporte Técnico será no valor de R$
15.000,00 [quinze mil reais), em parcela unica, descriminados na seguinte
forma:

DESCRIÇÃO VALOR (R$)
Licença de Uso do Portal de Compras (anual) R$15.000,00
TOTAL R$ 15.000,00

Quinze Mil Reais

Em anexo, apresentamos nossa documentação jurídica, certidões de
regularidade fiscal, econômica e qualificação técnica, bem como todas as
especificações técnicas do Software [Portal de Compras).

Havendo interesse, estamos à disposição de Vossa Excelência para uma
visita técnica por parte do nosso corpo técnico, para dirimir dúvidas e
apresentar a ferramenta.
Validade da Proposta: 60 [sessenta) dias.
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Recife, 12 de agosto de 2022.
''.ub'''C3

Atenciosamente,
Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE SOUZA
ALVES:0254é331450
Dados: 2022.08,12 13:44:14
-0300'

JOSE LUIZ DE
SOUZA
ÂLVES:02546331450

José Luiz de Souza Alves
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PROPOSTA COMERCIAL

StartSinc
Gestão de Contratações Públicas

À Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA

Rua Santa Cecília, n"* 11
Jd. Oriental ■ Imperatriz - MA

adminc^startgov.com.br
^ wwvv.startgov.com.br+55(99)98444-9559
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UND V. UNIT V. TOTAL

Licença de Uso de software customizado
do portal de compras, com implantação,
treinamento e suporte técnico. Período
de uso de licença por 12 (doze) meses.

R$ 17.000,00R$ 17.000,001 1 UND

R$ 17.000,00VALOR TOTAL

Quantidade; 12 meses
Valor Anual: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)

Proposta válida por 30 (trinta) dias.
Imperatriz - MA, 11 de agosto de 2022.

Leonardo Carvalho
Diretor Operacional (99) 98444-9559

admin@)startgov.com.br
www.startgov.com.br í Rua Santa Cecília, n*" 11

Jd. Orientai - Imperatriz - MA1 Ff.

+55 (99) 98444-9559•1^'
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