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CARTA CONVITE Nº 02/2019   

ANEXO IX – AVISO DE LICITAÇÃO 
 

RESUMO 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM, sediada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, Centro, 

SP, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações–CPL, COMUNICA aos interessados 

que procederá a Licitação, na modalidade CARTA CONVITE, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações, pela Lei Complementar nº 123 e suas alterações. 

 

Objeto: Contratação para prestação de serviço em tecnologia de administração pública, cessão de uso 

de licença de softwares nas áreas de contabilidade pública, finanças, orçamento, folha de pagamento, 

almoxarifado, patrimônio, compras e licitações, portal da transparência e sistema eletrônico de acesso 

a informação, envolvendo também a prestação de serviços de treinamento de servidores municipais, 

assessoria de informática, assistência e suporte técnico, bem como a garantia de atualização mensal dos 

softwares com vistas às alterações legais, corretivas e evolutivas necessárias à perfeita e otimizada 

utilização dos mesmos. Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software por 

prazo determinado (cessão de uso), com atualização das alterações legais, corretivas e evolutivas, 

incluindo, conversão, implantação, treinamento e suporte conforme especificações constantes no Anexo 

I. 

 

Data da Sessão Pública: 15/07/2019 - Horário: 10:00 
 

 
Edital na íntegra à disposição dos interessados no Setor de Licitações na Câmara Municipal de 

Vargem, sita na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, Centro, SP. Os esclarecimentos referentes ao 

certame ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, com cópia para todos os interessados, 

até 2 (dois) dias úteis da data indicada no subitem 1.2 do Edital. Outras informações poderão ser 

obtidas pelos telefones: (11) 4598-4666 | (11) 4598-4511 E-mail: camara@camaravargem.sp.gov.br 

 
E-mail: secretaria@camaravargem.sp.gov.br 

 

 
Vargem, SP - ___ de ______________de 2019. 

 

 
__________________________________________ 

 
Presidente da Câmara Municipal de Vargem 


