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ESTADO DO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEID 
Rua Manoel Pires de Castro. 279— Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — MA 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

PLANILHA: PESQUISA DE PREÇOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

Objeto: 
SERVIÇOS DE PROJETOS PEDAGÓGICOS, COM IMPLANTAÇÃO DE  SOFTWARE  E COM 

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS EXECUTADOS DE 
FORMA MANUAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA. 

Discriminação dos 
serviços  

Unidade  MR  
SOFTWARE  

COLINS LVM 
TECNOLOGIA 

Quantidade 
alunos 

Valor 
Estimado 

com media 
dos 03 

orçamentos 
por Aluno 

SERVIÇOS DE 
PROJETOS 
PEDAGÓGICOS, COM 
IMPLANTAÇÃO DE  
SOFTWARE  E COM 
FERRAMENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA 
AUTOMATIZAÇÃO 
DOS PROCESSOS 
EXECUTADOS DE 
FORMA MANUAL 
PARA ATENDIMENTO 
DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DA 
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
MAGALHAES DE 
ALMEIDA/MA. 

Mês R$2,50 R$2,55 R$2,60 5.144 R$2,55 

Magalhães de Almeida 28 de dezembro de 2021. 

Maé1ioCesaVFiEètas dos Santos 
Sec. Mun.  Educação  
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TECNOLOGIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA 

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

SERVIÇOS DISCRIMINADO 
QUANTIDADE DE ALUNOS: 5144 
VALOR UNITARIO: R$ 2,60 
VALOR MENSAL: R$13.374,40 

Forma de Pagamento e Prazos mensal. 

Recursos do Sistema: 
• Automatização dos processos executados de forma manual pela instituição, tais como: 

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

• 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. 

• Diário  online,  lançamento de todas as atividades dos professores de forma  online,  diário mensal, 
diário bimestral, com possibilidade de impressão em pdf. 

• Inserção 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, acompanhamento do gestor em tempo real dentro do mesmo 
sistema em todas as escolas. 

• Controle de presença 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 confirmação da presença do 
aluno; 

• Sistema apto para utilização de Identificação 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. 
• Integração com o CENSO escolar. 
• Possibilidade de acrescentar módulos no sistema sem acréscimo de valor mediante a cronograma de 

execução.  

Parnaiba-PI, 28 de  dezembro  de 2021.  

Atenciosamente, 

LORAYNE VERAS MOURAO 



LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO 
VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL/MENSAL 

Razão Social:  Jefferson  Simão Gonçalves Comércio e Tecnologia 
Nome Fantasia:  Mr Software Developer System  

CNPJ: 21.678.488/0001-80 
Endereço: Rua Vitório Fadei, 95, Parque Lourival, Cândido 

Contato: (18) 99761-6660 
iNA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA 

Prezado(a) Senhor(a), 
Atendendo solicitação de V. Sa., vimos apresentar-lhe proposta de prestação de ser 
como se. ue: 

- sERvigos DISCRIMINADOS EM ANEXO 

- 5144 ALUNOS 
R$2,50 R$12.860,00 

Forma de Pagamento e Prazos 

Valor de instalação, configuração e treinamento pagos no ato de implantação, 
mensalidade só após o primeiro mês.  

s, 
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Recursos do Sistema: 
• Automatização dos processos 

executados de forma manual pela 
instituição, tais como: 

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

• 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. 

• Diário  online,  lançamento de todas 
as atividades dos professores de 
forma  online,  diário mensal, diário 
bimestral, com possibilidade de 
impressão em pdf. 

• Inserção de tecnologia para 
melhoria do ensino através de um 
sistema virtual de aprendizagem 
com aulas  online  com possibilidade 
de disponibilizaçã'o de aulas 
gravadas, conteúdos, fóruns. 

• Integração das atividades dos 
gestores, acompanhamento do 
gestor em tempo real dentro do 

mesmo sistema em todas as 
escolas. 

• Controle de presença 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 
confirmação da presença do aluno; 

• Sistema apto para utilização de 
Identificação 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. 
Integração com o CENSO escolar. 

• Possibilidade de acrescentar 
módulos no sistema sem 
acréscimo de valor mediante a 
cronograma de execução. 
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Razão Social:  Jefferson  Simão Gonçalves Comércio e Tecnologia 

Nome Fantasia:  Mr Software Developer System  
CNPJ: 21.678.488/0001-80 

Endereço: Rua Vitório Fadel, 95, Parque Lourival, Cândido Mota, SP 
Contato: (18) 99761-6660 

CONSIDERAÇÕES: 

• A  Mr Software Developer Systems  é detentora dos direitos autorais de todo  software  
por ela desenvolvido; 

• 0 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 contratante/adquirente; 
• 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  Saida);  
• Alterações, customizações e atualizações serão negociadas sempre que 

necessárias; 
• 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. 

• Considere uma licença para cada Computador ou CNPJ. 
• Visitas técnicas em outras cidades será cobrado deslocamento e diária. 
• Treinamento de usuários secundários será negociado quando necessário; 
• Proposta válida para até 15 dias da sua emissão. 
• Desenvolvimento de funcionalidades serão negociadas separadamente. 

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

Cândido Mota, 27 de dezembro de 2021. 

•  
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LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL/MENSAL 

Prezado(a) Senhor(a), 

Atendendo solicitação de V. Sa., vimos apresentar-lhe proposta de prestação de serviço, como segue: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA 

- SERVIÇOS DISCRIMINADOS EM ANEXO 

- 5144 ALUNOS 
R$2,55 R$13.117200 

Forma de Pagamento e Prazos 

Valor de instalação, configuração e treinamento pagos no ato de implantação, mensalidade só após o primeiro mês. 

• Controle de presença 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 confirmação 
da presença do aluno; 

• Sistema apto para utilização de 
Identificação 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. 

• Integração com o CENSO escolar. 
• Possibilidade de acrescentar módulos no 

sistema sem acréscimo de valor 

mediante a cronograma de execução. 

Recursos do Sistema: 

• Automatização dos processos executados 
de forma manual pela instituição, tais 
como: 

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

• 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. 

• Diário  online,  lançamento de todas as 
atividades dos professores de forma  
online,  diário mensal, diário bimestral,  
corn  possibilidade de impressão em pdf. 

• inserção 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, 
acompanhamento do gestor em tempo 
real dentro do mesmo sistema em todas 
as escolas. 

CONSIDERAÇÕES: 

• A COLINS é detentora 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 funcionarão em conjunto com o sistema é de responsabilidade do 

contratante/adquirente; 
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• Suporte via telefone, internet e visita técnica, a  Col ins  designará sempre um técnico ou especialista de sua equipe 
para atendimento; 

• Funcionalidades: Financeiro e Controle de Estoque (Entrada e  Saida);  
• Alterações, customizações e atualizações serão negociadas sempre que necessárias; 
• 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. 
• Considere uma licença para cada Computador ou CNPJ. 
• Visitas técnicas em outras cidades será cobrado deslocamento e diária. 
• Treinamento de usuários secundários será negociado quando necessário; 
• Proposta válida para até 15 dias da sua emissão. 

• Desenvolvimento de funcionalidades serão negociadas separadamente. 
Na certeza de podermos atendê-lo, nos colocamos à sua disposição para maiores esclarecimentos.  

Parnaiba-PI, 28 de DEZEMBRO de 2021. 

Atenciosamente, 
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