
CONVITE N° 01/2012.

A

 O CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 6ª REGIÃO, autarquia federal  criada 

pela lei nº. 4.084/62, de 30 de junho de 1962, regulamentada pelo Decreto 56.725/65 de 16 de 

agosto  de  1965,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº.  16 

536.294/0001-00, com sede nesta Capital, na Avenida Afonso Pena 867, conjunto 1110/1112, 

Bairro Centro, neste ato, representada por seu Presidente, Conselheiro Antônio Afonso Pereira 

Júnior, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 100, 

de 17 de janeiro de 2012, convida Vossa Senhoria a participar da licitação, que ocorrerá no 

dia 30 de maio de 2012, às 15:00 horas, em sua sede, na modalidade Convite, do tipo menor 

preço, tendo por objeto a contratação de pessoa física ou jurídica para a prestação de serviços: 

a)  Rede:  Instalação  de  computadores;  Diagnóstico,  suporte  e  manutenção  de  sistema 

Windows, softwares e acesso à internet; Instalação e configuração de expansões de memória, 

placas de vídeo, upgrades e serviços correlatos; Monitoramento da internet; Backup de dados; 

Manutenção de computadores e notebooks; Backups semanais do servidor e do sistema. b) 

Arte Gráfica: Criação e finalização de envelopes, cartões de visitas, flyers, ilustrações, banners 

e outros; Web design e elaboração de layouts; Tratamento de imagens para matérias e artigos; 

Fechamento  de  arquivos  convencionais;  c)  Web  site  e  Mídia:  Atualização  de  conteúdo; 

Manutenção de website; Atualização das redes sociais; Produção e envio de boletim eletrônico 

semanal;  Serviço de otimização de site para motores de busca (SEO);  Desenvolvimento de 

aplicativos em PHP; d) Assessoria:  Auxílio em eventos;  Projetos;  Segurança da Informação; 

Help Desk para soluções de problemas e esclarecimento de dúvidas, conforme estabelecido no 

edital. O prazo de entrega dos envelopes é até as 15:00 horas do dia 30/05/2012. O Edital 

completo  poderá  ser  retirado na  sede  do  CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 6ª 

REGIÃO, - (Tel.: 31 3222-4087), no horário de 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.

Belo Horizonte, 15 de Maio de 2012.

Fernanda Alvarenga de Assis
Bibliotecária Gerente CRB-6/2220

Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região.


