
Colins Coíins - Engenàc ria & tecnologia da informação
&l]a Dr. João amilio Fatc5o Costa n' 275 bair,o 5ão Jo5é

Parnaiba - Piãui. C.N.P.J. n' 04,67ç.§81/0001"90
Fone: B6 99ç?6-4979 ou 86 999495-3524

lnteligência Íecnológica em Gêstão de Nêgoclos

P
rolha:

À
pREFEtTURA MUNtctpnr or sÃo BERNARDo

sÃo grnNenoo - r\ra

Rr.r

Prezado(a) Senhor(a),

Atendendo solicitação de V. S'., vimos apresentar-lhe proposta de prestação de serviço, como segue

- sERVrçOS DTSCRIMINADOS EM ANEXO
Rs2,s0

- 8092 ATUNOS

Forma de Pagamento e Prazos

ü

Rs20,230,00

VALOR

UNTTARIO

Valor de instalação, confi ll e treinamento Pagos no ato de im iantação, mensalidade só a 50 nmerro mes

Recursos do Sistema:
o AutomatizaÉo dos processos executados

de Í'orrra manual pela instituição, tais
como:

Geração de históricos escolares, geração de

certifi cados, declarações, boletins escolares. com

disponibilização e forma online.
o Gráficos sobre rendimentos escolares

para mâior controle educacional, Tais

como: rânqueamento por disciplina, por

turnra, porcenugem de alunos notas

azuis por disciplina. por turma, gráfico

de evolução de notas.
. Diário online. lançamento de todas as

atividades dos professores de forma
online. diário mensal, diário bimestral,
com possibilidade de impressão em pdf.

o lnserção de tecnologia para melhoria do

ensino através de um sistema virtual de

aprendizagem com aulas online com

possibilidade de disponibilização de

aulas gravadas, conteúdos, fóruns.
. Integração das atividades dos gestores,

acompânhamento do gestor em temPô

real dentro do mesmo sistema em todâs

as escolas.

. Controle de presença dos alunos em sala

de aula por meio de relatórios de

assiduidade; 8-Sistema apto para

utilização de Cráficos com precisão de

acesso e utilizaçào do Notifiq por meio

do cartão FRIDI
. Si.t ma apto para utilização de Acesso a

pÍataforma Notifiq para a confirmação
da presença do aluno;

ó Sistema apto para utilização de

Identificação por imagem e dados
pessoais;

. Disponibilizagão de visitas de forma
presencial ilim itadas para qualquer

unidade de ensino dentro dos limites
municipais.

o Treinamento ilimitado de forma
presencial em qualquer unidade de

ensino.
. Integração com o CENSO escolar.

. Possibilidade de acrescentar módulos no

sistema sem acréscimo de valor
mediante a cronograma de execução.

CONSIDERAÇÕES:

. A COLINS é detentoÍa dos direitos autorais de todo software por ela desenvolvido;

. O Serviço será prestado mediante celebração de contrato/'ordem de serviço;

. As licenças dos demais softwares que funcionarâo em conjunto com o sistema é de responsabilidade do

conf atante/adquirente;

IOCAçÃO DE SISTEMA DE EDUCAçÀO
VAIOR

TOTAL/MENSAt



Calins - €ngenhoria & tecnírlsgia da ínlormaçõo
Ê!a Dí. João Emilio Fàtcãa Costa n" 275 bàir.o Sâo Jo5é

Parnãiba - Piaur. C.N.P.J, n' 04-679.581/0001-90
Fone: 86 99126-4979 ou 86 §99495-3524

lnteligéncia Têcno]ógica êm Gêstào de Negócios

Suporte via telefone. intemet e visita técnica. a Colins designaÍá sempre um técnico ou especialista de sua equipe
para atendimento;

Funcionalidades: Financeiro e Controle de Estoqu€ ( Entrada e Saída);

Alterações, customizações e atualizaçôes serão negociadas sempre que necessárias;

Chamado técnico decorrente de falhas operacionais, de SO, de equipamentos ou de rede s€râo cobrados

separadamente com valor de R$ 80,00 por hora de atendimento I

Considere uma licença para cada Computador ou CNPI. Piocesso.-í1g1p1§.4p'i1
Visitas téçnicas em outras cidades será cobrado d€slocamento e diária.
Treinamento de usuários secundários será negociado quando necessário;

Proposta válida para até l5 dias da sua emissão.

Desenvolvimento de funçionalidades serão negociadas separadamente.
Nô cêrtêza de podermos atendê-lo, nos colocamos à sua disposição pôra maiores esclarecimentos.

Parnaíba-Pl, 03 de NoVEMBRo de 2021

Atenciosamente,

Colins

.ú.
Jrtl\ aá*Lo 4r'.t.v10 MoLRÀo

Dú/ft\hLnk

Eolha: .Co6
Rubíica:_Jif-



LVTA TECNOLOCIA,
ílua tr. João tmilio Fatcás Costa n" 275 bairro Sáo José

Parnàiba' Piàur- C-N.P-J. n' 04.679-581/0O01-90
Fone: 86 99926-4979 ou 86 999495-3524TECNOTOGIA

pÍocesso:ilcrÀl m$iÚcl
À
PREFEITURA MUNIcIPAL DE SÃO BERNARDO
SÃo BERNARDo. MA

Eolha

Rub

Prezado(a) Senhor(a),
Atendendo solicitaçáo de V. Sa., segue a proposta

sERVrçOS DTSCRtMtNADOS
QUANTIDADE DE ALUNOS: 8092
VALOR UNITARIO: R$3,00
VALOR MENSAL: R$24.276,00

FoÍma de Pagamento e Prazos mensal.

Recursos do Sistema:
. Automatização dos processos êxecutado§ de Íorma manual pela anstituição, tais como:

GeraÉo de históricos escolares, geração de certincados, declaraÇÓes, boletins escolares, com

disponibilização e Íorma online.
. GráÍicos sobre rendimentos escolares para maior controle educacional, Tais como: ranqueamento por

disciplina, por turma, porcentagem de alunos notas azuis por disciplina, por turma. gráÍlco de

evoluçáo de notas.
. Diário online, lançamento de todas as atividades dos professoÍes de forma online, diário mensal,

diário bimestral, com possibilidade de impressáo em pdÍ
. lnserçáo de tecnologia para melhoÍia do ensino através de um sistema virtual de aprendizagem com

aulas online com possibilidadê de disponibilização de aulas gravadas, conteúdos, fóruns.

. lntegraçâo das atividades dos gestores, acompanhamento do gestor em tempo real dentro do mesmo

sistema em todas as escolas.
. Controle de pÍesença dos alunos em sala de aula por meio de relatórios de assiduidade, 8-Sistema

apto para utilização de Gráficos com precisão de acesso e utilização do Notifiq por meio do cartão

FRID;
Sistema apto para utilização de Acesso a plataforma Notifiq para a conírmaçáo da presença do

alunoi
. Sistema apto para utilizaçáo de ldentiÍcâção por imagem e dados pessoais,

. oisponibilfuçâo de visitai de Íorma pÍesencial ilimitadas para qualquer unidade de ensino dentro dos

limites municiPais.
. Trêinamento ilimitado de forma presencial em qualquêr unidade de ensino'

. lntegraçáo com o CENSO escolar.

. possiOitiOade de acrescentar módulos no sistema sem acréscimo de valor mediante a cíonograma de

êxecução.

Parnaiba-Pl. 03 de NOVEMBRO de 2021

Atenciosamente.

LORAYNE VERAS MOURÃO



rutR Ra2ão Social: Jefíerson Simão Gonçalves Comércio e Tecnologia
Nome Fantasia: Mr Soítware Deveropêr Sysúêín

CN PJ : 21.678.188/0001 -80
Endereço: Rua vitorio Fadel, 95, Parque Lourival, Cândido Mota, SP

Contato: (1 8) 99761 -6660

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
SÃO BERNARDO - MA

n

Rubricai «

Prezado(a) Senho(a),
Atendendo solicitação de V. S'., vimos apresentar-lhe proposta de prestação de serviço,
como ue.

- SERVIÇOS DTSCRTMTNADOS EM ANEXO
R$2,50 R$20.230,00

Processo:,t r o',rt00 l0b
rolha: fto8

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EDUCAçAO
VALOR

UNITARIO

Forma de Pagamento e Prazos

Valor de instalação, configuraçáo e treinamento pagos no ato de implantação,
mensalidade só a SO rimeiro mês

Recursos do Sistema:
. Automatização dos processos

executados de forma manual Pela
instituição, tais como:

Geração de históricos escolares, geração
de certificados, declaraçÔes, boletins
escolares, com disponibilização e forma
online.

o Gráficos sobre rendimentos
escolares para maior controle
educacional, Tais como:
ranqueamento Por disciPlina, Por
turma, porcentagem de alunos
notas azuis por disciPlina, Por
turma, gráfico de evolução de
notas.

o Diário online, lançamento de todas
as atividades dos Professores de
forma online, diário mensal, diário
bimestral, com Possibilidade de
impressão em Pdf.

. lnserçáo de tecnologia Para
melhoria do ensino através de um
sistema virtual de aPrendizagem
com aulas online com possibilidade
de disponibilização de aulas
gravadas, conteúdos, fóruns.

. lntegração das atividades dos
gestores, acomPanhamento do
gestor em tempo real dentro do

mesmo sistema em todas as
escolas.

o Controle de presença dos alunos
em sala de aula por meio de
relatórios de assiduidade; 8-
Sistema apto para utilização de
Gráficos com precisáo de acesso e
utilização do Notifiq por meio do
cartão FRID;

. Sistema apto para utilização de
Acesso a plataforma Notifiq Para a
confirmação da Presença do aluno;

. Sistema apto para utilização de
ldentificação por imagem e dados
pessoais;

. Disponibilização de visitas de forma
presencial ilimitadas para qualquer
unidade de ensino dentro dos
limites municipais.

. Treinamento ilimitado de forma
presencial em qualquer unidade de
ensino.

. lntegração com o CENSO escolar.

. Possibilidade de acrescentar
módulos no sistema sem
acréscimo de valor mediante a
cronograma de execução.

.8092 ALUNOS

VALOR
TOTAUÍIIENSAL

SE



,vt Razâo Sacial: Jefferson Simeo Gonçalves Comércio e Tecnologia
Nome Fantasia: Mr Software Deveropel SysúeÍn

CN PJ : 21.678.488/0001 -84
Endercça Rua vitório Fadel, 95, Parque Lourival, Cândido Nlota, SP

contato: (18) 99761-6660 
t

Processo':lÍDl0lil-?oü
rciha

CONSIDERAÇÕES

. A Mr Software Developer Systems é detentora dos direitos autorais de todo software
por êla desehvolvido;

. O Serviço será prestado mediante celebração de contrato/ordem de serviço;

. As licenças dos demais softwares que funcionarão em conjunto com o sistema é de

responsabilidade do contratanteiadquirente;
. Suporte via telefone, internet e visita técnica, a Mr Software Developer Systems

designará sempre um técnico ou especialista de sua equipe para atendimento;
. Funcionalidades: Financeiro e Controle de Estoque (Entrada e Saída);

. Alterações, customizaçõeS e atualizações Serão negociadas Sempre que

necessárias;
o chamado técnico decorrente de falhas operacionais, de So, de equipamentos ou de

rede serão cobrados separadamente com valor de R$ 80,00 por hora de

atendimento.
o Considere uma licença para cada Computador ou CNPJ.
o Visitas técnicas em outras cidades será cobrado deslocamento e diária.

. Treinamento de usuários secundários será negociado quando necessário;

. Proposta válida para ate 15 dias da sua emissão.

. Desenvolvimento de funcionalidades serão negociadas separadamente

Na certeza de podermos atendê-lo, nos colocamos à sua disposição para maiores

Cândido Mota, 03 de novembro de2021

ncrosamen

Cl

esclarecimentos

I


