
PROPOSTA n.MTOO1OS/2020

João Pessoa, 27 de maio de 2020.

À Prefeitura Municipal de ltapororocal PB

, .maxma
tecnologia

Aos cuidados dota) Excelentíssimo( a)

SrCa).PrefeitoCa)

Prezado(a) Senhor(a),

Conforme as necessidades que nos foram expostas e devido as exigencias dos órgãos de controle
externo, estamos formalizando a proposta de prestação de serviços de locação, manutenção e
hospedagem para "Website/Portal" de Prefeitura Municipal.

1. Apresentação
Nossa empresa atua na área de cnaçao de soluções para internet, desenvolvendo sistemas e

aprimorando a relação entre os órgãos públicos, controle externo e a sociedade.

Oferecemos serviços que estão perfeitamente de acordo com as normas regulamentadoras e portarias
dos órgãos de controle externo que tratam especificamente da gestão cidadã, transparencia na
manipulação de dados oficiais e disponibilização de informações obrigatórias sobre o erário.

Nosso WEBSITE/PORTAL foi idealizado após meticuloso estudo das necessidades de comunicação
entre os usuários envolvidos, o que nos coloca nas melhores pontuações do Ranking oficial dos órgãos
de controle.

Somos especialistas no atendimento de Câmaras, Prefeituras e Institutos Prevideneiários, inclusive
muitos deles já utilizam nossos serviços e suporte, tais como: Prefeitura Municipal de Casserengue,
Prefeitura Municipal de Boa Vista, Prefeitura Municipal de Remigio e Prefeitura Municipal de
Itapororoca, entre outros.

2. Projeto
2.1. Após análise de vossa instituição, optamos por desenvolver a seguinte proposta de estrutura:
a) Estrutura:
Desenvolvimento e locação da estrutura do "Website/Portal" utilizando HTML, CSS, Javascript, PHP e
PostgreSql.

A Cidade e-SIC

A Prefeitura Acompanhe sua solicitação

Legislações Transparência Fiscal

Publicações Telefones Úteis

Transparência Ouvidoria

Licitações Vlibras

Glossário Banners

Perguntas Frequentes Acesso Rápido
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Manual de Navegação Painel Administrativo

2.2. Hospedagem:
O serviço fornecido, refere-se ao plano "Hospedagem Linux", com espaço "ilimitado" para

armazenamento de arquivos referentes a "Website!Portal" e contas de "E-mail".

2.3. Certificado de Segurança:
O serviço fornecido, refere-se ao plano "Certificado SSL I", com criptografia de "128/256 bits"

para segurança na transação das informações durante a navegação.

2.4. Relatório:
O serviço fornecido refere-se ao acompanhamento e triagem mensal com relatório indicativo das

conformidades dos itens exigidos pelos órgãos fiscalizadores, bem como informações sobre e situação
dos rankeamentos.

3. Cronograma
O cronograma proposto para a concretização deste projeto seguirá o prazo definido para as

seguintes fases:

Configuração inicial da plataforma 3 dias úteis

Ajustes necessários a combinar

Testes 1 dia útil

Treinamento presencial 1 dia útil

* O mesmo poderá sofrer modificações caso haja intervenções do contratante.

4. Investimento
4.1. WebsíteIPortal

Deverá ser pago o valor de R$ 8.190,00 (oito mil. Cento e noventa reais) à vista;
Também, poderá pagar parcelado o valor acima descrito em até 11 parcelas (1+10), com entrada de RS
1.365,00, e demais parcelas divididas em valores iguais de R$682,50.

4.2. Hospedagem do WebsiteIPortal
Os valores desse serviço serão inclusos em um período igual a 12 (doze) meses, referente ao

plano sugerido no item 2.2.

4.3. Certificado de Segurança SSL
Os valores desse serviço serão inclusos em um período igual a 12 (doze) meses, referente ao

plano sugerido no item 2.3.

4.4. Relatório
Os valores desse serviço serão inclusos em um período igual a 12 (doze) meses, referente ao item 2.4.

5. Atendimento ao cliente
O nosso principal formato de atendimento é através do suporte técnico em horário comercial, por

meio da INTERNET, tomando mais ágil a comunicação.
Faz parte de nossos serviços a oferta de treinamento para utilização do sistema, que pode ser feito

on line ou presencial, previamente agendado.
Atendimentos presenciais também são realizados mediante consulta de hora técnica e

deslocamentos.
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6. Considerações Gerais
a) Todos os encargos e impostos estão inclusos no valor desta proposta;
b) Incluso o treinamento específico para gerenciamento do "Website/Portal" para uso de seus
colaboradores, assim como a confecção de banners, manutenção e monitoramentos;
c) Proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

7. Dados para elaboração do contrato
A lista de informações é necessária para elaboração do contrato final que será utilizado entre as

partes, onde esta proposta comercial será parte integrante.

Autorização de Serviço

Razão Social/Nome
[).-\[)()S DOCLILN II.

Tipo de Pessoa
I( ) Pessoa Física ( ) Pessoa Jurídica

Endereço Bairro

CEP Cidade DF

CNPJ/CPF E-mail

Inscrição Estadual

Telefone 1 Telefone 2

Responsável legal

RG

I
Órgão Emissor

I
Data de Nascimento Telefone

Endereço Bairro

CEP Cidade DF

E-mail

Informações sobre a Dotação Orçam.entária
N° do elemento Nome da secretaria Exercício

Tipo de ServiçoI ( ) Portal Public ( ) Gfrotas.

Termo de veracidade
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Declaro para os devidos fins.de direito que as informações acima prestadas são verdadeiras e de minha inteira
responsabilidade, sob as penas da lei, de acordo com o código penal brasileiro, art. 299.

João Pessoa, 27 de maio de 2020

Responsável legal

No aguardo de vossas considerações, aproveitamos para expressar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Lilian Dayse
Técnica de Vendas

vendas@maxima.inf.br / (83) 4141-0231/99671-0118

(f~jll(fiL.~)tJrX
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de prazo e Valor
Contrato n" 001 17/20 18-CPL - Dispensa n° DV0000312018
Contratada: MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LIDA-ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de criação, desenvolvimento, manutenção e
hospedagem para o "Website" da Prefeitura Municipal de Itapororoca.

Sr." Prefeita:

O Contrato n" 00117/2018-CPL tem como objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de
criação, desenvolvimento, manutenção e hospedagem para o "Website" da Prefeitura Municipal de ltapororoca
e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 12 meses e valor por mais R$ 390,00, a partir do vencimento
do primeiro Aditivo Contratual, ou seja, a partir do dia 28 de maio 2020.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo e valor faz-se necessário devido que os serviços não
podem ser interrompidos, pois prejudicaria toda a administração. Assim sendo, é indispensável a prorrogação da
vigência do contrato.

Logo, é de suma importância o acréscimo de prazo para a continuidade do mencionado, devendo ser
incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

ltapororoca - PB, 27 de maio de 2020.

Fabia~ Silva
Secretária Municipal de Administração

PUnll\lIA MUNICIPAl.DI: ITAl'UllUIIOCA

FABIANA SALES DA SILVA
SECRETARIA DEADMINISTRAÇAo


