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Setor de tecnologia se mobiliza
para buscar na justiça solução
sobre a Tributação de Software
pelo ICMS
ABES, ABRADISTI, ACATE, ASSESPRO e
FENAINFO se uniram por ação no STF

SaaS, o deus da destruição! Quais empresas sobreviverão ao
"vale da morte"?
Muito mais do que uma mudança de tecnologia, o SaaS é um novo modelo de
negócio

Fórum TI Inside discute automação no atendimento ao cliente
ABES apoia institucionalmente o evento, que será realizado no dia 11/04

Notícias
Fapesp e Finep apoiarão pesquisa em insumos para saúde
Fonte: Portal ABES

Indra assina contrato com a Gol para contribuir para seu processo de
internacionalização
Fonte: Portal ABES

Empresas criam centro de fomento de negócios para e-commerce
Fonte: Portal ABES

Vice-governador de São Paulo anuncia a criação de cidade inteligente no IPT
Fonte: Portal ABES

Concurso incentiva criação de soluções inovadoras em mobilidade nas cidades
brasileiras
Fonte: Portal ABES

Vídeo
André de Castro explica as aplicações do
blockchain

Concorrências e Licitações
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação: Processo 00208/2018
Objeto: Contratação de Serviço de Solução de Software de Governança, Riscos,
Conformidade e Continuidade.
Data de Abertura: 01/03/2018 às 18h (horário de Brasília - DF)
Observações: O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), por meio da
Comissão de Licitação - COLIC, vem efetuar consulta pública com o objetivo de colher
proposta, críticas e sugestões, que servirá de base para licitação, cujo objeto é:
Contratação de Serviço de Solução de Software de Governança, Riscos, Conformidade
e Continuidade. Os interessados poderão obter o arquivo do Termo de Referência no
sítio do SERPRO: www.serpro.gov.br > Institucional > transparência > licitações e
contratos > banner "Consulta Pública". Os questionamentos e sugestões, assim como
o anexo "A" do TR, deverão ser enviados para os e-mails:
charles.magalhaes@serpro.gov.br e aparecida-pessoa.coutinho@serpro.gov.br no
período de 20/02/2018 a 01/03/2018.
Site: https://intra.serpro.gov.br/consultas-publicas/sede/0208-2018
Confira outras oportunidades em aberto.

Oportunidade de Negócios
Sage busca parcerias no Brasil
Para mais informações, acesse:
http://www.abessoftware.com.br/noticias/sage-busca-parcerias-no-brasil

