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FSS ENTRETENIMENTOS LTDA-ME 
COTAÇÃO DE PREÇO 
Implantação e Manutenção do Portal de Notícias, Portal da Transparência e 
Sistemas Vinculados (Ouvidoria-E-sic, Licitações e Contratos, Diário Oficial do 
Município) da Prefeitura de Santana do Maranhão - Ma 

VISÃO GERAL 

A FSS ENTRETENIMENTOS LTDA-ME tem a satisfação de enviar esta cotação de preços de serviços para ajudar 

Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - Ma a alcançar seu objetivo de implantar, dar Manutenção e Suporte do 

Portal de Notícias, Portal da Transparência e Sistemas Vinculados (Ouvidoria-E-sic, Licitações e Contratos, Diário 

Oficial do Município) da Prefeitura citada acima. 

O OBJETIVO 

 Implantação: Baseado na Lei da Informação, todo e qualquer Entidade Pública deverá por força desta Lei implantar 

ferramentas que informem todos os gastos e serviços públicos; 

 Manutenção: Nossa equipe disponibilizará em tempo integral a manutenção dos sistemas implantados; 

RESULTADOS ESPERADOS 

Após Implantação e treinamento realizado, esperamos que a solução proposta para as necessidades do Prefeitura 

Municipal de Santana do Maranhão - Ma forneça o seguinte resultado: 

Está em conformidade com a Lei da Transparência - Lei nº 12.527 

PREÇOS 

A tabela a seguir descreve os preços para prestação dos serviços especificados nesta cotação. Validade 60 dias 

Detalhes dos Serviços 
Quant. 
Meses Preço (Mensal) 

Implantação e Manutenção Mensal do Portal de Notícias, Portal 
da Transparência e Sistemas Vinculados (Ouvidoria-E-sic), 
Licitações e Contratos e Diário Oficial do Município 

12 R$ - 2.400,00 

Total Mensal R$ - 2.400,00 

Total Anual R$ - 28.800,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos 
Reais) 

QUALIFICAÇÕES 

FSS ENTRETENIMENTOS LTDA-ME é um líder continuamente comprovado do setor por seus produtos e serviços de 

alta qualidade e garantidos por inúmeras instituições. 
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A mesma já desenvolveu inúmeros Sistemas que atendem uma demanda tão cobrada hoje em dia pelos Tribunais de 

Contas de todo País. Solicitando que as Entidades Públicas se adaptem ao que é cobrado na Lei da Transparência - 

Lei nº 12.527.  

CONCLUSÃO 

 
Estamos ansiosos para trabalhar com Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - Ma e apoiar seus esforços para 

melhorar a implantação dos Sistemas e fazer com que a mesma siga as normas exigidas pela Lei da Informação. 

Temos certeza de que podemos superar os desafios que nos esperam e estamos prontos para estabelecer uma 

parceria com você a fim de oferecer uma solução eficaz de TI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua atenção, 

 

Fábio Santos 
Diretor Geral da FSS Entretenimentos LTDA-ME 

Teresina-PI, 03 de Março de 2021. 
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