
Câmara Municipal de Jauuariún
Estado de São Paulo

a

P)egão Plesetlciai N' {){)3/20
{tlato }lottlotogação e adjtidiccição

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E

AnjunicAÇÃO

PREGÃO PRESEN'CIAL N'': 003/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADM; N'': 087/2020

A Câmara Municipal dc Jaguariúna atrai és dc seu Representante Legale considerando ser
de interesse púl)lico, HIOMOLOGA a decisão da Pregoeiro instituída pela Portaria n.' 072/2020, referente
ao Pregão Presencial em epígrafe, onde ADJUDICOU a empresa FIORILLI SOFTWARE LTDA,
inscrita no CNPJ de n.' 01.704.233/0001-38, com sede a com sede a AV. Marginal , n' 65, Distrito
industrial - Bálsamo/SP, CEP: 15.140-000, como VENCEDORA, com tnelhor preço global de R$
36.000,00 (1'rinta c seis mil reais), tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para locação
de licença de uso de programas de infonnát:ica (softwares), instalação, atualização e manutenção, bem
como treinamento e suporte técnico nas áreas de Contabilidade Pública, e outros, para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Jaguariúna -- CMJ.
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li.egistre-se; Publique-se e cumpra-se
Jaguariúna, 21 de outubro de 2020.
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Contratação de empresa especiahzlidlt p;ira locação de licenç2t de uso de
programas de inforjllática (softwares) integrado abrangendo migração de d«dos,

conversão de d,dos (inclusive dc exercícios ««tenores), instalação, atualização e

maílutençào, ben\ conto trem;isento c suporte técnico mis áreas de
Contabilidade Pública, Coillpras, licitações, Plitlilnânio, .41inoxarifado, Portal da

I'rluisparência c Recursos Humanos/FoUllt de Pagamento, scndo os arquivos

compatíveis com o Coleror dc Dados do TCESP, paira tríulsporte e
innazenllmento das informações, de todas }is fases do ÀUDESP, plita atender ns

taecessidades da Câmara Municipal de Jaguariúna -- CMJ, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

R$ 3.000.00 lt$ 36.000.00


