
NA DÚVIDA USE A LÓGICA



A Lógica Consultoria e Assessoria em Informática desde sua fundação em 1988, tem se 
empenhado em disponibilizar produtos e serviços que atendam as necessidades de seus 
clientes. Desenvolvendo software especi�co para Empresas com controles que auxiliam o 
gerenciamento dessas empresas de uma forma simples e e�caz.

Sua trajetória sempre teve uma linha muito bem de�nida e focada em grandes esforços. 
Hoje comemora com grande satisfação os resultados até então alcançados.

A Lógica acredita veementemente que a consolidação de seu nome no mercado tem 
ocorrido principalmente pela qualidade de seus produtos e serviços que ao longo desses 
anos tem dispensado à seus clientes.

QUEM SOMOS!



A Lógica é uma empresa em expansão, que atua em 90 cidades e este crescimento não para.  No grá�co abaixo podemos ver os 
dados da empresa em Julho de 2019.

Não é atoa que nossa marca é simbolo de qualidade e dinamismo
atuando a 29 anos no mercado de tecnologia.

QUAL O NOSSO TAMANHO!

Supermercados          5% Açougues                   5% Transportes                4% Pet Shops                   3%

PRESENÇA NAS CIDADE DO SUL DE MINAS EMPRESAS / CLIENTES

ÁREA DE ATUAÇÃO LÓGICA SOFTWARES

90 Cidades 250 Empresas

Farmácias

50%
Lojas

25%
Industria / Serviços

8%



PORTFÓLIO
Veja porque a Lógica
é a sua melhor escolha
em atender as suas 
necessidades e de sua 
empresa.



LOGNFE 

é o jeito mais rápido e simples de 
emitir suas notas fiscais 

eletrônicas de forma segura. 
Apesar de sua simplicidade na 

utilização o LogNFE é um software 
robusto e muito seguro. 

LOGPDV
 

é usado em diversos ramos do 
comércio, atendendo as 

necessidades fiscais, contábeis e 
gerenciais da empresa.



FARMÁCIA 

é um sistema robusto que visa 
controlar e gerenciar todos os 

setores da farmácia, garantindo 
agilidade nos processos e 
facilidade em manter a vida 

saudável do financeiro.

 CONHECIMENTO 
DE TRANSPORTES 

é para empresas que tem a 
necessidade de emissão de 
Documento Fiscal de CTE 



ORDEM DE
SERVIÇOS

é um software para uso interno da 
empresa que controla os registros 

de serviços a um cliente.

PRESCRIÇÃO
FARMACÊUTICA

 

é um software completo, com mais de 
10 serviços exclusivos para farmácias 

e drogarias



MANIPULAÇÃO

um sistema robusto que organiza as 
manipulações realizadas nas farmácias

SMS

Um programa para o envio de SMS para 
diversas pessoas ao mesmo tempo. 

Um software ideal para você informar 
seus clientes sobre ofertas 

relâmpagos, novos horários, 
promoções especiais,…



ARMAZÉM
DE CAFÉ

software de gerenciamento de 
armazéns de café, tendo o controle 

total de todos os setores do 
armazenamento

HOSTEL

software para controle de
check-in, check-out, consumação

e agendamento de hostels e
pousadas.



MANIPULAÇÃO

um sistema robusto que organiza as 
manipulações realizadas nas farmácias

HOSPITAL

sistema robusto que visa controlar e 
gerenciar todos os setores de 

pequenos hospitais ou clinicas.

ADVOGADO

software de gerenciamento de 
processos jurídicos para escritórios de 

advocacia ou advogados 
independentes.



FESTA

software de controle para barracas 
de festas e eventos

SOFTWARE
PERSONALIZADO

Precisa de um Software personalizado 
para as necessidades de sua empresa?

Não se preocupe, a Lógica traz até 
você toda nossa estrutura para tornar 

realidade a sua necessidade de um 
Software específico.



NOSSA EQUIPE ESTÁ PRONTA PARA TE ATENDER 
                                                                                     Endereço:
                                                                                     Rua Silvio Oliveira, 48 – Vila Cruz
                                                                                     Poços de Caldas-MG
                                                                                     CEP: 37701-410

W (35) 98869-3321
N 0800 000 3272
Z (35) 3722-3272
U www.logicainf.com.br
E logica@logicainf.com.br
F /logicasoftwares
I logica_software
M�@logicasoftwares



HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO SUPORTE
Segunda a Sexta: 08:00 às 18:00

Intervalos: 
Segunda a Quinta: 12:00 às 13:00
Sexta: 11:00 às 13:00

Sábado: 09:00 às12:00 (Plantão técnico e 
auxílio ao cliente)

*Para atendimento fora do horário, entrar em contato
com: financeiro@logicainf.com.br para
agendamento e mais informações.

VISITAS TÉCNICAS
Caso haja necessidade semanal, quinzenal ou mensal de uma visita técnica, 
solicitar via financeiro@logicainf.com.br para mais informacões.

Implantação do Sistema até 100 km da Central da Lógica, sem custo adicional. 
Superior a 100 Km custo de R$ 1,00 por Km



SOLUÇÃO
Está com certeza é a palavra 
ideal para simbolizar a Lógica 
Softwares.
Estamos aguardando o seu 
contato!



www.logicainf.com.br

LÓGICA SOFTWARE LOGPDV............................     R$ 100,00

LOGNFE................................................................     R$ 100,00

CONHECIMENTO TRANSPORTE.......................     R$ 100,00

REDE SMALLFARMA...........................................     R$ 300,00

CONSULTORIA 7 PASSOS..................................     R$ 500,00

ORDEM DE SERVIÇO..........................................     R$ 100,00

IMENDES................................................................     R$ 80,00

MANIPULAÇÃO....................................................     R$ 200,00

ARMAZÉM DE CAFÉ............................................     R$ 250,00

HOSPITAL.............................................................     R$ 300,00

GERENCIAMENTO SERVIÇOS ADV...................     R$ 150,00

GED.........................................................................     R$ 59,90

LOGPDV + MOBILE................................................   R$ 300,00

TABELA DE PREÇO
HOSTEL.................................................................     R$ 100,00

SISTEMA DE FESTA.............................................     R$ 100,00

NFE21....................................................................     R$ 100,00

PRESCRIÇÃO FARMACEUTICA..........................       R$ 59,00

MONITOR MDe......................................................       R$ 59,90

SMS........................................................................       R$ 59,00

LOG COBRANÇA..................................................     R$ 100,00

SOFTWARE ESPECIFICO (Por hora)...................     R$ 150,00


