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Proposta MT00055/2019
João Pessoa, 14 de maio de 2019.
Á Prefeitura Municipal de Itapororoca
A/C Sr. Prefeito

'. , .
maxma
tecnologia

Prezado(a) Senhor(a),

Em prosseguimento aos nossos entendimentos, estamos formalizando a proposta de prestação de
serviços de desenvolvimento, manutenção e hospedagem para "Website/Portal" de Prefeitura
Municipal de Itapororoca.

1. Apresentação

Atuamos na criação de soluções para internet que visam o aprimoramento da relação entre os
órgãos públicos e a sociedade.

Nossos serviços agregam qualidade e diferencial no desenvolvimento de WEBSITE/PORTAL, devido
a experiencia em solucionar as necessidades de comunicação entre os usuários, durante todas as
fases do desenvolvimento, deslqn e produção.

Somos especialistas no atendimento de Câmaras, Prefeituras e Institutos Previdenciários, e muitos
deles já utilizam nossos serviços. Tais como: Prefeitura Municipal de Plcui, Prefeitura 'Municipal de
Boa Vista 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 da estrutura do "Website/Portal" utilizando padrões Web com testes de
compatibilidade nos principais de navegadores Web (Browsers).

Home (Página inicial) A Prefeitura

A Cidade Legislações

Publicações Publicaç6es

Ouvidoria Perguntas Frequentes

Telefones úteis Formulário de Solicitação de Informação

Transparência Fiscal Acompanhamento de solicitação

Notícias Glossário

Banners Links úteis

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" sempre que
necessário.
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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 revisão mensal com relatório indicativo de
conformidades dos itens exigidos pelos órgãos fiscalizadores.

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 à combinar

Testes 1 dia útil

Treinamento presencial 1 dia útil

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

4. Investimento

4.1. Website/Portal

Referente a tais serviços, deverá ser pago o valor de R$ 7.992,00 (sete mil e novecentos e noventa
e dois reais) à vista ou parcelado em até 12 parcelas (1+11) mensais e sem desconto, no valor de
R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais).

4.2. Hospedagem do Website/Portal

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.

S. Atendimento ao cliente

O nosso principal formato de atendimento ao cliente é por meio. da INTERNET, tornando mais ágil
a comunicação. E, caso seja necessário o atendimento presencial, somente será realizado após
agendamento, bem como fixado o valor de deslocamento e a hora técnica.
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6. Considerações Gerais

a) Todos os encargos e impostos estão inclusos no valor desta proposta;

b) Também está incluso o treinamento para gerenciamento do "Website/Portal" para uso de seus
colaboradores, assim como a confecção de banners, manutenção e monitoramento do mesmo;

c) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, após esse período, entrar em contato para solicitar
a atualização dos valores ou prazos.

Na expectativa de estar oferecendo a melhor oferta para os serviços solicitados, aproveitamos a
oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço.

7. Dados para elaboração do contrato
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Esse Website/Portal será estrutura da seguinte forma: Home (página iniciai), A Prefeitura, A Cidade,
Legislações, Publicações, Publicações, Ouvidoria, Perguntas Frequentes, Telefones úteis, Formulário de

I Solicitaçãode Informação, TransparênciaFiscal,Acompanhamentode solicitação, Notícias,Glossário,
Bannerse Links úteis.

Atenciosamente,

JJfo,Ll~rX
Lilian Dayse

Comercial
vendas@maxima.inf.br / (.83)4141-0.231
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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de prazo
Contrato n° 00117/2018-CPL- Dispensan"DV00003/2018
Contratada: MÁXIMA SERVIÇOSDE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃOLTDA-ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de criação, desenvolvimento,
manutençãoe hospedagempara o "Website"da PrefeituraMunicipal de Itapororoca.

Sr.8Prefeita:

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 PrefeituraMunicipal de Itapororoca e o mesmo necessita ser aditivadoprazo
por mais 12meses a partir do vencimento do contrato, ou seja, a partir do dia 28 de maio
2019.

Quanto ao aditamento de acrescuno de prazo faz-se necessária devido que os
serviçosnão podem ser interrompidos,pois prejudicaria toda a administração.Assim sendo,
é indispensávela prorrogação da vigência do contrato.

Logo, é de suma importância o acréscimo de prazo para a continuidade do
mencionado,devendo ser incorporadoao contratojá celebradocom a empresa.

ltapororoca- PB, 22 de maio de 2019.


