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PREENCHER OS CAMPOS EM cINzA. NÃo AL A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cota ode ogre os No: 20190624001

Prefeitu.a Municipal dê ltaituba ,A
RESPoNSÁvEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

O município de ltaituba, solicita que seja fornecido os preços unitárjos e totais do(s) item(ns)abaixo especiÍicado(s), para fins de tevanüamento
\- )reliminar de preços e verificaçáo da modalidade de licitaÉo cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservandq.se a entidade, o direito de
adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haia conveniência para o municÍpio de ltaituba.

PROPONENTE :

NOME: A M AEUCATER DE SANTANA

ENDEREçO : AV SAO SEBASTIAO, 979

BAjRRO : SANTA CLARA CIOADE : Santarém - PA

CNPJ :'13.619.970/0001 -'l 1

Itaituba,24 unho de 2019

JOELS UIAR
Responsável

ITEIU DESCRTÇÃo À,IARCA QUANT UNIDADE

VALOR

uNrrÁRto R$

VALOR

TOTAL RS
CONTRAT DE EI\,IPRESA ESP- EM DESENV, DE SIST
INFORMATIZADOS SMARÍ T&T 12 MÊs 18.í26,96 217.523,52

Específicaçào : Contrataçâo cla emp@se especializâda en
desenvolvinento d€ slsrêmas infomalizados de gestáo educacional
àplicado exclu§vaínente ao setor púNico pêta fomechnênlo de Licença
de uso de softwaÍe (locaçào), com atualizações que garanlam as
a ercções lêgais, cofielivas e svolutivas; cofiprêêndendo o
sislema/módulos: 1 Gestáo Acadêmica & Pêdagóqica (w6b/d6sktop); 2.
Maticulas onlinê - Poíal d6 Mabicuks (web); 3. Diátio de Classe
(web/deskop); 4. DiátidPodsl do AlundResponsável (web); 5- Lotaçào e
Recu6os humanos lweb). Alen dâs demsls er,gencias 6xprsssas no

anlê Termo de Refercncia.

42163

Especifrcaçào : Sorviços tácnr'cos êspecia/izádos de capacítaçáo de
seyidorcs paía a coffeta utjllzaçàa dos sistemaymódu/os dê Gestáo
Acadêmica & Pedagógica (wêb/des]ÍÍop), MattÍculas Ontinê - pottâl de
Matlculas (web), diário de Classe (weh/desllop), DiáidPoial do
Aluno/Responsável (wob), SeNiços técnicos especiatizados de
cêpacilaçâo de sor,/idorss paâ a coÍata uliliaaçáo dos ôistemavmódu/os
de. Lotaçáo e Rocursos Humanos (web).

sERVtÇos ÍÉcNrcos EspEcrALtzADos DE cAFAclTAÇÂo
SERVIDORES

DE
S]\44RÍ Í&T 1 senvrÇo I rs.ooo,ooo 15.000,00

A M ABUCATER DE SANÍANA - ME
CNPl.i 13.619.970/0001-11
AvENIOA 5Ào SFBASTIÀo, NÔ 979, SANTA CLARA,CFP.: 68005.O9o 5ANTARt M, PARA.
IMAlLl comerclãl(Atetorofissional.com.br /93 3522,4a84 F|XO/93 9910S 2269 VM

loÉY

42162



srffiru
SERVIço DE coNVERSÂo DE DAooS LEGADO
REFERENÍE AoS ANoS LETIVoS DÉ 2017 À
2018.

sERVrÇO í 1.000,000 11.000,00

Especifrcaçào : Sêrviço de conversão dê dados
legado refercnto aos ânos leüvos de 2017 à 2018
conÍoíne itêns abâixo: A. Cadaslro
de,aproximadamente, 125 escolas no padéo do
educacenso, mais os claclos adicbnais especlficos
do municlpio: B. Dados hisláicos da movimentâçáo
das Esco/as dos enos ,6tvos de 2017 à 2018 no
paüào clo eclucacenso mals dados âdicionais
especlficos do muníclpio; C. Cadasto da
Funcionáios no padráo do educacenso, ma$ os
dados adicionais Íelal,vos as inlormaçõos
conlêtuais e a caÍêiía dos fúncbnários (Nivel,
Classe e Rêteíéncia): D. Dados da novimontaçáo
da vida funcional dos sêrvidores lâis coírro,
,benças oÍêsÍádos, /otaç6o, cêdéncia, com inlcb ê
fin das roÍeridas movimênbçóes e catgâ ho6na
para as novimentaçôas de lotaçÀo; E. Cadêstro do
Alunos no pâdtáo do educacênso, maÀ os dados
adicionais esp€cíficos do municípit: F. Dados dà
movimentaçáo das matdculas dos alunos rcferenle
áos a/unos /eüvos dê 2017 à 2018 no padíáo do
educacenso mais dàdos aclicionais aspecllicos do
nuniclpio; G. Cadaslro de Turmas no padào do
oducacsnso, mâis os dados âdicionâis 6spec/f,cos
do nunicipío; H. Vihculaçáo dos cotuponentes
c!fticulares, docêntes tilularcs o docentes
substitulos, quan$dada de aulas anuais ê catga
horáda mensal ê anual; l. Vinculâçáo dos auxiliares
de lurmas, no pacháo do eduacenso e quantdade
cle aulas aunais o catga honna, mensal e anual; J,

Vinculação dos alunos nalíhulados nas luínas, no
pâdráo do ecluc.acênso mais os dados aclrciona§
especifrcos do municgto; K. Daclos de hequências,
,1orss, concsilos, pareceies ê acompanhemênlo
ertracuricularcs com os s€us rcsp€clivos
,6su/tados lt sis de lod6s as fialiculês do todas as
êscolas íoÍeÍen|ês aos alunos letvos de 2017 à
2018: L. Históicos Esco/árcs dos anos ,eÍ,vos d€
2017 à 2018 no padíáo do municlpio r,r,eis dedos
adicionais espêclficos do fiunicÍpio

o1
A

Total

Condicóes de oaqamento mensal

Prazo de ontreqa '15 apos asssinatura do contrato.

Validade da proposta 60 dias

Valor por extenso

Duzentos e Quarenta e Três Mil, Ouinhentos e Vinte e Três
Reais e C:nquenta e Dois Centavos

Santarém - PA, 25 de junho de 2019

Zrt z ?1 <--,
ERSON MARIO ABUCATER DE SANTANA

Empresário, RG.': 113949644-0 LB
CPF: 721.953.551-15

M ABUCATER DE SANTANA - ME
CNPJ: 13.619.970/0001-1 I

A M ABUCATER DE SANTANA - ME
CNPI.: 13.619.970/0001-11
AVENIDA sÂo sEBAslÀo, Ns 979, SANTA cr-ARA,cEp.; 68005,090 SaNTARÉM, pARÁ.

loÉY
193 3s22-4884 FIXO 193 9910s"2269 VIVOEMAI L: comercialíatetor orissional.coÍn.br

1
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PREENCHER oS cAMPoS EM cINzA. NÃo ALTERAR A ESTRUTURÀ DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Gotâção de preços No: 20190624001

Píofeitura Municipal de ltaituba -4o

-^RESPoNSÁvEL :

NOMEi JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: E P SARAIVA-ME

ENDEREçO : AV PEDRO ALVARES CABRAL

BÀRRO : SACRAT{ENTO CIDADE : Belóm - PA

CNPJ : 02.967.9&4/0001-39

- unicípio d6 ltailuba, solicita que seja fornêcido os preços unitáraos e totais do(s) itern(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento
-p-rrinar de preços e veriÍcâção da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um prgcesso administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir
apenas paÍte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de ltaituba.

Itaituba, 24 Junho dede

JOELSON DE

2019

AGUIAR
vel

Éspecifrcaçào : Conlrataçáo dê emprcss es,peciêlizada êm desenvolvimento
de sislemas informalizados de gestéo sducacional aplicado exclusivamenle
ao saloÍ público para Íornecimento clê Licênça de uso de sohwara (locaçào),
com aluallzações quê garcntêm as allerâções legais, conetivas ê evolutivas:
compíêendendo o sistemalmódulos: 1, Gêstáo Académica & Pêdagógica
(web/deskto ; 2. Mat culas online - Poial de Matrículas (web); 3. Diáno de
Clas$ (wob/clesktop); 4. DiáridPonal do Aluno/Responsável (web); 5.
Lor€çáo e Recursos hunanos (web)- Nem das demais exigencias
g{pr€ssas ,o prssênle fermo de Ref6@ncia,

ITEIV DESCRTÇÃO i,íARCA QUANT UNIDADE

VALOR
uNrrÁRro

R$

VALOR

IOTAL R$

42162 CONTRATAçÃo oE EI,PRESA EsP. EM DESENV, DE SIST
IN FORMAÍIZADOS 12 IVÊS 23.5437,12

CN PJ: 02.967.964/0001-39 - INSC. EST.: 15.262.752-9 - INSC. MUN.: 1.63.443-2
Av, Pedro Álvaiei Cabral, 5220 - 1Ê Andar - CEP: 66.123-020 - Baiíro Sacramenta - Belém/PA.'
E-mail: habilsoftwares@hotmail.com / P\ 3264-8912 Fixo / (9i.) 99176-s134 vivo

I
E. P, SARATVA - ME

-

Z-

HABII
SÔFTWARES 19.619,76
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42163

sERVrÇOS TÊCNTCOS
ESPECIALIZADoS DE cAPAcITAÇÃo DE
SERVIOORES

HABIL SOFTWARES 1 sERVrÇO 15.500,000 15.500,00

Especilicação r Serylços técnicos
especializados de capacitaçáo de
seNidores para a conela ulilizaçáo dos
sisÍ€máyrródu/os de 66slâo Acadêmica &
Pedagógica (wgbr'desklop), Matlculas
Online - Portal de MaÍlculas (web, diàíio
de Classe (wavdesktop), Diário/Poílal do
Aluno/Responsável (web), Sorviços
técnicos especializados d6 capacitação de
seNidores parc a coÍrola ulilizaçáo dos
sistenadmódulos dê. Loraçáo e Recursos

4216Á
HABIL SOFIWARES HABIL SOFTWARES 1 sERVrÇO 13.000,00 13.000,00

Especificação : Se&iço d6 conversáo de
cledos legêdo rctêíonto âos aros /et vos d6
2017 à 2010 conforme ítens abaixo: A.
Cadaslro de,apÍoximadamente, 125
escolas no padíáo do educacenso, m€ls os
cleclos aclicionais específicos do município:
B. Oâdos âlstóacos da novimenlaçáo das
Esco/as dos anos lelivos cle 20í7 à 2018
no pêdtào do 6ducác€rso mals dâdos
adicÍonais especifrcos do município; C.
CacleslÍo de Funcíonários no padrào clo
educacenso, máis os d€dos adioorals
Êlalívos as infoímaçõês ôontraluais e â
caÍeira dos Íuncionários íNivel, Crasso e
Refeóncia); D. Oados da novimontaçào
da ida Íuncional dos seryidoÍes, lais como,
/ic6nças, aleslâdos, /olaçAo, cedéncia, com
inicio ê frm das íofeidas movimênleções e
carya horaàa para as movimenlaçôes d6
lolaçào; E. Cadastro do Alunos no padrão
do educacenso, máis os dados adlbiorals
espêcífrcos do município; F. Dados da
movitírêntâçào dás márícurss dos a/uros
rcfarcnta aos alunos lelivos de 2017 à
2018 no padrào do aducaconso nais
dedos âdbionais esp€cifrcos do município;
G- Câdastro cle Tumas no padtáo do
educacenso, mâls os dâdos Êdlcionais
espêciflcos tlo município; H. Vinculaçáo
dos componentes cufticularcs, docentes
tlÍular6s 6 docôrlgs substitutos, quantidade
de aulEs €nuáis e caíga hoíáàê mênsâl e
anual; L Vinculâçáo dos auxiliares de
lurmas, no pâdíáo do eduacenso e
quântidade dê aulas aunais e caga
horaria, mensal e anuat J, Vinculaçáo dos
alunos maliculãdos nas lurmas, no padíáo
do educacenso ma,s os dados Ediclonais
êspocílícos do nunicÍpio: K. Dados de
lrcquências, natas, conceilos, parcceíes e
aconpanhamonlo extracuÍiculaÍes com os
sáus rêspêcliyos aesu/Íados tinais de todas
ás máhculas de Íodás as âsco/as
r6f€l€rles âos alunos letivos cle 2017 à
2018; L. HisÍóncos Escorsrás dos aros
letivos de 2017 à 2018 no padráo do
municlpio mais clados adicionais
e spec Ifr cos do n unÍclpi o

Total 263.937 12
Condi amentode

Prazo de a 15§I
Validâde da ro dias.

Valor or extenso centavos.
três mil

mensal

60
ê novecentos e trinta e sete reais e doze

CNPJ:02.967.964/0001-39 - tNSC, EST.: L5.262.7 SZ-g - |NSC. MUN.: 1-62.443_2
Av' Pedro Álvares cabral, 5220 - r.g Andar - cEp: 66.123-020 - Bairro sacramenta - Belem/pr

E. P. SARAIVA - ME

E-mail: habilsoftwáres@hotmail.com / [gtl 3264_Bgtz Fixc 191) 99176-5134 Vivc



HaElrL,',
INFORMATICA& AssEsSOR'A 5 -A

Belém-P§ 26 de junho de 2019

,P. E

cNP h 02.967.964 I 000 1 -39

cN?):02.967 .964/0001-39. . tNsc. EST,: 15.262.752_9 - rNSC. MUN": \63..44i-2
Av. Pêdro Álvares Cabral, 5220 - 1p Andar - CEp: 66.123-020 - Bairro Sacramenta - Belém/pA
E-mail: habilsoftwaÍe§@hotma il.com / (g1l1264 Bg12 tixo I lg1,) 99176-5134 vivo

E. P. SARAIVA - ME
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PREENGHER os cAMPos EM c:NzA - NÃo ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação dê preços No: 20190624001

Prefeitura Municipal de ltaituba

RESPoNSÁvEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOMÉ: A M ABUCATER DE SANTANA

ENDEREçO : AV SAo SEBASTIAO, 979

BAIRRO : SANTA CLARA CIDADE : Santarém - PA

CNPJ : 13.619.970/0001-'lí

O município de ltaituba, solicita que seja Íornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especjÍicado(s), paÍa fins de lêvantamento
ielimlnar de preços e veriílcação da modalidade de licitação cabÍvel

Sua resposta, de acordo cpm os preceitos legais, integrará um processo administíativo de compras, reseívando-se a entidade, o diíeito de

adquiÍir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de ltaituba.

Itaituba, 24 de J de 2019

JOELSON DE AGUIA
Responsável

ITEM DEScRTÇÃo QUANT UNIDADE

VALOR

uNrrÂRro R$

VALOR

TOTAL R$

42162
coNTRATAÇÃo DE EMpRESA ESp. Et\,l DEsENV. DE slsr
INFORMATIZ.CDOS

SMART T&Í 12 r,4Ês 217.523,52

Especificaçáo : Contrataçáo de emprcsa 
'spocializada 

eín
dessnvolviúento de sÀlemâs infôrmatizados de gestáo educecionâl
aplicado exclu§vamente ao setoí público parc fomecimento cle Licença
de uso de soltwâto (locâçáo), com alua/izáçóês que qaranlan as
alteraçôes lêgais, conelivas e évolutivas; comprcendendo o

sislemdmódulos: 1. Gestào Acaclêmica & Pedag6gicê (wêddesldopl; 2.

Mât culas online - PoíÍal cle Malrlculas (web); 3. Diàno de Classe
(web/d6skop); 4. Diáno/Poial do AlundResponsávêl (web); 5. Lolação e

RecuÍsos húmanos (web). Alen das clêmais exigencias êxprossás ,o
Termo de Referencia

42163

EspêaiÍicaçâo r Sorviços tócnicos especializados dê capacilaçáo de
sevidorcs para a cofiela uüllzaçáo dos sistemayrródu/os d6 Gestão
Académica & Pedagógica (weudesnop), Matlculas Online - Poial de
Mal culas (web), cliário da Classe (web/dôsktop), Diátio/Poílal do
Aluno/Responsávêl (web). Setuiços tâcnicos esPecialza.los de
capacilação de seNidores paE a coríeta uliliaaçâo dos slsÍ€maymódu/os
de. Lolaçao e Recursos Humanos (web),

15.000,00sERVIÇO1
sERvrÇoS-Écltaos EspE LrzADos DE cApActrAÇÂo DE
SERVIDORES

A M ABUCATER DE SANTANA - ME
CNPI.: 11.619.970/000I I1
AvÉNrDA sÃo sEBAslÃo, Ne979, sANra CLARA,CEP.. 68005-090 SANTARÉM, PARÁ

IOÉY
EMAIL: comêrciál@tetp rofissionâl.com.br 193 3522-4884 ÊtXO /93 99105.2269 VIVO

| ,o*"o
18.126,96

SMART Í&T



srffiru
Í.c^.rôrrâ. Yr.rnrm.^0o

SERVIÇO DE CONVERSÁO OE OADOS LEGAOO
REFERENTE AoS ANoS LETIVoS DE 2017 À
2014_

SMART Í&T '| sERVrÇO 11.000,000 't1.000,00

Especiticação r Se,.viço dg convo.sáo de elados
legado reíerenle aos anos lotivos dê 2017 à 2018
conÍome ilêns abaixo: A. Cadastro
de,aprcximadamênle, 125 escolâs no pedÉo do
educacenso, mais os dados adicionâis êspocificos
do municÍpio: B. Dados hislóticos da movinpntâçáo
das Esco/as dos aros ,etivos de 2017 à 2018 no
padíáo do educacenso mais dados adicionais
6sp6ciitcos do municipio; C. Caalasbo dê
Funcianários no padíào do educacÉnso, mais os
dados adbionais relalivos as infomações
conl?tuais e a caríeiâ dos funcionários (Nivel,
Classe e Referéncia); D, Dados da movimentaçáo
da vida tuncional dos servidores, Íals cono,
hc6nças, alestados, lolaçáo, cedêncta, com inlüo ê
lim clas Íeleidas movimontêçóas a caÍga horana
pâft âs movimenlaçôes de lolaçáo; É. Cadaslro do
Alunos no padrào do educacerso, mars os dados
adicionais êspecííicos do município; F. Dados cla
novimênleçáo das matÍiculas dos alunos íeferêntê
€os a/r./nos /ervos d€ 2017 à 2018 no padíào do
educacenso mais dados adicionêis específícos do
municipio; G. Ceclaslô de T!ímas no padào clo

educacenso, mais os dados adicionais especírcos
do nunicípio; H. Vinculaçéo dos componentes
curíicularcs, docenles titularcs e docentea
subslilutos, quanldade dê aulas anuais e carga
hoáàa ínensal e anual: l. Vinculâçào dos auxiliarcs
de tufinas, no paclÀo do aduacanso e quanli<lac!6
cle aulas aunais ê carga hoíeiâ, mensale anual; J-
Vinculaçáo dos alunos malrículados nas lu.mas, no
paddo do oducacenso rnars os dados adrcionais
espêciflcos do múntctpio: K Dados de irêquéncias,
nolas cúncailos, pareceres e acoínpanhanento
exlíacui,culeíes con os sêus rsspêcúvos
resultados frnais de loclês es naticulas de todâs as
ssco/as rcfererles aos alunos letivos de 2417 à
2018; L. Históicos Escolares dos áíos ,elivos dê
2017 à 2018 no padrão do municÍpio mais dados
âdicionais específicos do municlpio

tl
-4

CondiÇôês do pagamento mensal

Prazo dê entrega 15 apos asssinatura do contrato.

Validade da proposta 60 dias

Vâlor por extenso

Duzenlos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Vinte e Três
Reais e Cinquenta e Dois Centavos

i 243.523

Zrt z Ft 7-t
DERSON MARIO ABUCATER DE SANTANA

Empresário, RG.: 113949644-0 EB
CPF: 721.953.551-15

M ABUCATER DE SANTANA - ME
CNPJ: 13.619.970/0001-l I

â M ABUCAÍER DE SANTANA- ME
cNPJ.: 13.619.970/0001'11
AVFNTDA sÀo sEBAsTlÀo, N" 979, saNTA cLARA ct p.: 68005 090 sAN IARt M. PARÁ.

EMAII: cornercial@tetproíissiona l.com-br 193 3522-4aA4 EUO/93 99105-2269 VIVO

42144

Total I

Santarém - PA, 25 de junho de 2019

Dicom080
Nota
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