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Assunto: Pesquisa de Preços

Encaminho em anexo a relação de serviços para que seja realizada a
pesquisa de preços com vistas à realização de procedimento de prestação dos
serviços de Licença (Cessão de uso) de sistema com implantação, treinamento e
suporte técnico para exportação de dados em formato JSON ao Sistema SincContrata
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
de São João dos Patos/MA.

São João dos Patos - MA, 19 de agosto de 2022.
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DESPACHO

Conforme solicitação para elaboração de relatório de preços estimados,
referente à solicitação de despesa da Secretaria Municipal de Administração, para a
contratação de empresa para a prestação dos serviços de Licença (Cessão de uso) de
sistema com implantação, treinamento e suporte técnico para exportação de dados em
formato JSON ao Sistema SincContrata para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração e Finanças de São João dos Patos/MA, estamos
encaminhando resultado da pesquisa, a qual foi realizada junto à fornecedores com
ramo de atividade pertinente ao objeto. Com base em tal procedimento encaminho os
autos do presente processo, para as cabíveis providencias.

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

1. Informamos que foi realizado pesquisa de preços processo administrativo, onde o
preço de referência foi formado baseado em orçamentos de empresas com ramo de
atividade pertinente ao objeto desejado.

2. Os valores de referência adotados foram os menores obtidos na pesquisa de
preços.

3. Os valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente, no sentido de que
suas estimativas não apresentam grandes variações, não comprometendo a
estimativa do preço de referência, representando de forma satisfatória os preços
praticados no mercado.

São João dos Patos - MA. 22 de agosto de 2022.
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