
ESTADO DE MATO GROSSO

CD1IRA MUNlCIPIL DE JUSCIMEIRA
Juscimeira-MT, 10 de dezembro de 2015

OF. n° 083/2015

À
Serprel Consultoria Ltda
Cuiabá - MT.

Ref. Adesão à Ata de Registro de Preços nO046/2014

Senhor Diretor,

Com a presente comunicação consulto à essa empresa sobre o interesse no
fornecimento dos sistemas de gestão abaixo relacionados, assim como os serviços
necessários à implantação e ao funcionamento dos sistemas a serem implantados, por
adesão à Ata de Registro de Preços de nO046/2013, da qual esta empresa é detentora,
referente ao processo licitatório na modalidade de pregão presencial nO 055/2014 da
Prefeitura Municipal de Poxoréu, Mato Grosso, da seguinte forma:

1) - Sistemas/softwares - Produtos de TI

ESPECIFICAÇÃO VALOR
UNITARIOITEM QUANTID.

05 (cinco) Unidades de Atendimento - UAlMês,
na forma descrita no Termo de Referências,
destinada ao atendimento com o funcionamento
dos módulos de sistemas a seguir descritos, no
atendimento dos serviços da instituição.
-Sistema de Planejamento e Orçamento;
-Sistema de Execução Orçamentária
-Sistema de Contabilidade Pública;
-Sistema de Administração Financeira e
Tesouraria;
-Sistema de Gestão das atividades de Compras
e licitação;

01 05 -Sistema de Gestão do Patrimônio;
-Sistema de Gestão de Almoxarifado;
-Sistema de Gestão do Portal da Transparência
-Sistema de Gestão de Frota;
-Sistema de atendimento ao ApliclTCE(/-1\ l _=êistemade RH e Folha de Pagamento

1.149,00
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Diante disso, havendo interesse no fornecimento dos sistemas, com os módulos
descritos, no quantitativo de até 5 (cinco) Unidades de Atendimento - UNMês, na forma
descrita no Edital e Termo de Referências, solicito que nos remeta cópia completa da
mencionada Ata de Registro de Preços de nO046/2014 acompanhada da proposta da
empresa vencedora, cópia do Edital, Termo de Referências e ata da seção de julgamento.

Sem mais, nossos agradecimentos.

OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Juscimeira
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