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FSS ENTRETEN IMENTOS LTDA.M E
PROPOSTA DE PREçO

A FSS ENTRETENIMENTOS LTDA-ME tem a satiíaçáo de envjar êstâ propostâ dê seNiços para ajudar

Pre{eiluÍa Municipal de São Bemardo - Ma a alcançar seu objelivo na ContráaÇão de empresa especiãlizda na

prestação de serviços de locaçáo. implantaÇáo, suporte técnico e manúenção de softwares para portal de

notícias, por dê transpârência, siíêma de lançamento e âcompanhamento de licitãções ê contratos.

EMPRESA: FSS E /IREIENIMENTOS LTDA

CNPJ/MF: 12.2N.459/O001-1 I INSC. MUNICIPAL 1054708

ENOEREÇO:R COELHO DE RÊSENDÊ, 929 (ZONA SUL).

BAIRRO:Centrdsul CIDADÊ/LIF:Toresina-Pl CEP:M.001-370.

FONE: (86) 9882í7929.

NOME PARA CONÍATO: Fábio dos sar,tos Súa

DADOS BANCÁRIOS: Conta n.": 32.62U9 Agência n.o: 3fiÇ8 Banco: BANCO DO BRASIL

PREÇOS

A tabêla a seguir descreve os preços para prestâçáo dos serviços especificados nesta proposta. E§ses preços

sáo válidos poÍ 60dias a partir da data desla propostal

Detalhes dos Serviços
Quant.
Meses PÍêço (irensal)

p-

Contrataçáo de empresa especializâda na prestação de sêÍviços
de locação, implantação. suporte lécnico e manutençâo de

softwâres para portal de notbias, por de tÍansparência, sistema
de lançamenio e acompanhamento de licitações e contÍatos.

12 R$ 2.940.00

Total Anual R$ - 3s.280,00

Validade da Cotação - 60 dias
Aviso de isenção de rêsponsabilidade: os preços listados na tabela acima são uma eslimativa para Gs

serviços mencionados. Este resumo não é uma garantia do preço Íinal. As estimalivas estarao sujeilas a

alteraçáo se as especiÍicações do pÍojeto forem alteradas ou se os custos dos serviços terceirizados

mudarem antes da execução do contrato.
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CONCLUSAO R'.:brica

Estamos ansiosos paÍa trabalhar corn Prefeíura Municipal de Sáo Bemardo - Ma e awiaÍ seus eíorços para

melhorar a implantaçáo dos Sistemas e fazeí com que a mesma siga as normâs exigidas pela Lei da

lnformaÇão. Temo6 certeza de que podemos superar os desafios que nos esperam e estamos prontos para

edabelecer uma parceria com você a fim de ofereceÍ uma soluçâo eficaz dê Tl.

Í n.zoo.459/oooí.r 8-1Obrigâdo pela sua atenção,

Assinado deforma digital

FABIO DOS SANTOS por FABro Dos sANTos
SILVA:95424610382

SILVA:9542461 0382 pu6or. 2623.sr.r,
14:'14:16{3'00'

Fábio Sântos
Diretor Gêral da FSS EntÍetênimentos LTDA-ME

FSS ENÍRETENIMENTOS LTDA.ME

Teresina 03/02/2023

R. Coelho de Resende, 929 (Centro/Sul)
B - Cêntro Ceo: 64.001-370
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