26 de Janeiro de 2009

DE PEITO ABERTO – INCENTIVO AO ESPORTE DE MINAS GERAIS,
pessoa jurídica de direito privado, associação qualificada como OSCIP, com
sede à Rua Javari, 1378, loja A, bairro Renascença, CEP: 31130-540, Belo
Horizonte – Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.952.460/0001-69,
neste ato representada por seu Presidente e Representante Legal, Wenceslau
Teixeira Madeira Júnior, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade
nº M-505.962, inscrito no CPF sob o nº. 761.567.946-34, residente e
domiciliado à Rua Cláudio Gomes de Souza, nº. 269, Aptº.304, Bairro
Palmares, CEP: 31155-430, também nesta Capital, para atender as finalidades
do projeto, aprovado pelo Ministério do Esporte pela Lei do Incentivo ao
Esporte, em processo registrado sob o número 58000.004032/2007-49,
publicado no Diário Oficial da União na data de 16/07/2008, vem, apresentar
competente solicitação de cotação prévia de preços, com as seguintes
especificações e condições:
O prazo para o recebimento das propostas será de 15 (quinze) dias, contandose a partir da data de 26/01/2009, conforme inciso II do artigo 20 da Portaria n.º
166 de Agosto de 2008.
Do objeto da contratação:
Realizar um sistema de cadastramento dos participantes do JIMI 2009 de modo
a aumentar a qualidade desta competição.
Dos requisitos técnicos:
Pré-Requisitos do sistema
- Tecnologia de Desenvolvimento:
- Visual Studio .NET 2008
- FrameWork 3.5
- SqlServer 2008 express edition
- Dos Profissionais:
- Um analista de Requisitos Sênior
- Um analista de Sistemas Sênior
- Um analista de Testes Sênior
- Um Gerente de Projetos Sênior

Calendário a ser cumprido:

Entrega
Levantamento.

Término
16/02/2009

Validação da documentação.

17/02/2009

Elaboração.

18/02/2009

Aprovação do planejamento.

19/02/2009

Elaboração da documentação técnica.

02/03/2009

Validação da documentação.

16/03/2009

Casos de testes

Entrega da documentação.

18/03/2009

Implementação

Entrega da implementação para testes e 20/04/2009
homologação.

Entrega

Entrega para produção.

Especificação
Planejamento

Descrição

Análise/Desenho

21/08/2009

As propostas deverão ser entregues, no prazo acima estipulado, na
Sede da Organização De Peito Aberto – Incentivo ao Esporte, localizada no
endereço supra mencionado. Toda documentação referente à prestação dos
serviços e dos pré-requisitos ora elencados, deverá ser entregue juntamente
com as respectivas propostas.
Uma vez feita à escolha da melhor proposta pela Organização De Peito
Aberto – Incentivo ao Esporte, a Empresa vencedora irá ser chamada, no prazo
máximo de 30 (Trinta) dias, para a formalização de contrato estipulando-se
neste as obrigações e responsabilidades referentes à consecução do serviço.

_____________________________________________________
WENCESLAU TEIXEIRA MADEIRA JUNIOR
DIRETOR- PRESIDENTE

