AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020

JOSÉ RODRIGUES DE MATOS, Presidente da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado e ADILSON FERREIRA DA SILVA, Presidente da Comissão de
Licitações da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, tornam público, a quem
interessar, que se acha instaurado na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, o
Processo de Licitação Pública, na modalidade de Tomada de Preços nº 2/2020,
(Processo nº 6/2020) com fundamento nos dispositivos da Lei nº 8666/1993 com suas
alterações posteriores e demais legislações e normas atinentes à espécie e constantes
do Edital, com a finalidade de selecionar proposta, pelo critério de menor preço global,
no valor máximo de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais mensais) e R$ 47.400,00
(quarenta e sete mil e quatrocentos reais – 06 meses) no presente exercício e com
possibilidade de ser aditivado nos exercícios seguintes, para contratação de empresa
especializada para locação dos seguintes softwares: Software Integrados nos Sistemas
de: Planejamento Orçamentário, Contabilidade Pública e Financeiro; Recursos Humanos
e Folha de Pagamento; Protocolo; Compras, Licitação e Almoxarifado; Patrimônio;
Transmissão de Dados ao Tribunal de Contas Integrado; E-SIC (LEI Nº 12.527, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 2011);Brasil Transparente Via Web (LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27
DE MAIO DE 2009);Controle Interno-Web, Frotas, Implantação e Conversão de Dados
com Suporte Técnico e Capacitação de Funcionários para atender a Câmara Municipal
de Aparecida do Taboado – MS, sendo que a empresa licitante vencedora deverá
realizar a implantação dos softwares, treinamento de servidores e conversão dos dados
necessários.
A pasta contendo o edital e anexos poderá ser obtida pelos
interessados, independentemente de qualquer pagamento, nos dias úteis, no horário
de expediente da Câmara Municipal, na Câmara Municipal, sito à Rua Ulisses Medeiros
de Figueiredo nº 4015 – Jardim São Bento – Aparecida do Taboado – MS e também
poderá
ser
solicitada
para
conhecimento
via
e-mail
cm.aptaboado@camaraaparecidadotaboado.ms.gov.br
Os envelopes (propostas de preços e documentos), deverão ser
entregues às 08:30 horas MS do dia 23 de junho de 2020, na Secretaria Administrativa
da Câmara Municipal, no mesmo endereço acima disposto, mediante protocolo, com
audiência inicial para abertura dos envelopes, prevista para as 08:45 horas MS, desta
mesma data, com ou sem a presença de representantes das empresas concorrentes.
Aparecida do Taboado, 26 de maio de 2020.
ADILSON FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE CL

JOSÉ RODRIGUES DE MATOS
PRESIDENTE

