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Goiânia, 15 de dezembro de 2017 

 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ -PA  
Prezado Senhor, 
 
É com satisfação que estamos apresentando, para sua apreciação, nossa tabela de preços 
referentes à prestação de serviços de licença de uso de aplicativos públicos e 
manutenção mensal dos mesmos e outros serviços vinculados. 
 
 
Serviços de locação: 
Aplicativos para atendimento da área de contabilidade pública e controle: 
 
 
-Contabilidade e Controle: 

Fênix Contab - Aplicativo para execução Contábil mensal, Gestão Orçamentária e 

Financeira; 

Fênix MonitorPCASP - Aplicativo voltado para o acompanhamento em Tempo Real da 

execução do PCASP, de forma simples, com apresentação de Gráficos, que são 

atualizados conforme são gerados os movimentos do PCASP, no sistema da 

contabilidade.; 

Fênix BAL - Aplicativo para elaboração do Balanço Geral Anual; 

Fênix LRF - Aplicativo para processamento e emissão dos anexos da Prestação de contas 

da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Fênix Almoxarifado - Aplicativo para Controle de Almoxarifado Público; 

Fênix Patrimônio - Aplicativo para Gestão e Controle de Patrimônio público; 

Fênix SiSconta - Aplicativo para Controle Bancário e Tesouraria; 

Fênix Licita - Aplicativo para Controle e acompanhamento de Licitações Públicas; 

Fênix Contrato - Aplicativo para Gestão e Controle de Contratos Públicos; 

Fênix Compras - Aplicativo para Gestão e Controle de Compras Público; 

 

 

O valor para locação e manutenção dos sistemas detalhados acima é de R$ 984,00 
(novecentos e oitenta e quatro reais) a serem pagos mensalmente para uso com 
banco de dados em Microsoft Office Access ou em Microsoft SQL Server. (OBS: 
Instalação e gerenciamento do banco de dados por conta do cliente). 
 
 
CORTESIA:    
CopiaSeg On-Line – (serviço de Disco Virtual) 
Cópia de Segurança para o servidor de FTP da Fênix. 
 
Cabe observar, que os valores acima citados nesta tabela correspondem à licença para 
uso dos sistemas em apenas 01 Órgão/Município, podendo ser instalados em quantos 
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terminais forem necessários (10 ou mais). Fica vedada a sua utilização em outros 
Órgãos/Municípios sem a aquisição de novas licenças. 
 
Suporte: 
Os serviços de suporte técnico serão prestados pela Fênix exclusivamente via telefone, 
fax, Internet ou diretamente nas instalações da Fênix em sua sede. 
 
Colocamo-nos a seu inteiro dispor para qualquer esclarecimento adicional. 
Atenciosamente, 
 
 

Edson Roque Pesconi 
Sócio-Diretor 

Fênix Processamento de Dados 
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