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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Oficio/n0 014/2021/SC Imperatriz -  MA, 08 de fevereiro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
AMAURI ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
Presidente
Nesta.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, na qualidade de Diretor Administrativo, solicitar à abertura de Processo 
Licitatório tendo por objeto, a prestação de serviços técnicos de manutenção -  adaptativa, 
corretiva, evolutiva e preventiva e suporte mensal do Portal Oficial do Legislativo de Imperatriz, 
com visitas técnicas presencial, semanais e capacitação continuada, com Hospedagem Sistemas 
de Gerenciamento de conteúdo e Base de Dados com sistema de backup em duas camada de 
segurança, Sistema de Migração de Dados de Licitações e Contratos do sistema de 
acompanhamento de contratação pública, para o portal da transparência da câmara, Diário oficial 
eletrônico, com sistema de publicação eletrônico e gerenciamento de publicação de forma 
eletrônica e de forma seqüencial das edição com autenticação reconhecida pelo ICP-Brasil, e 
sistema de gerenciamento de conteúdo, conforme justificativa e especificações constantes no 
Termo de Referência, em Anexo.

DEIV TOS
DIRE IVO
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1 A gestão do Poder Legislativo Municipal busca a cada dia aperfeiçoar seus serviços. O 
grande volume de informações geradas constantemente deve ser realizado com segurança 
e agilidade, de forma a desburocratizar as atividades. A implantação do sistema 
informatizado será um importante elemento para a melhoria dos processos internos e para 
a otimização das atividades a serem desenvolvidas pelas áreas afins, por conseguinte, 
assegurará o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos e para tal procuramos nos 
espelhar em observar quesitos técnicos mínimos hoje já utilizados pela Administração. Os 
objetivos institucionais estabelecidos foram: fornecer serviços com qualidade e 
tempestividade; aprimorar os resultados institucionais; conferir maior celeridade à 
tramitação processual; ser conhecido e reconhecido pelos munícipes, otimizando a relação 
custo-benefício pelos serviços públicos. Para fazer frente às transformações por que passa 
a administração Pública, torna-se imprescindível que a área gestão pública conte com 
sustentação administrativa e operacional, a partir de redesenho de processos, do 
desenvolvimento de sistemas informatizados e de banco de dados, de forma a possibilitar 
maior controle de informações e agilidade dos trabalhos.

1.2 Os serviços ora pretendidos são de natureza continuada, em face da necessidade contínua 
de serviços de manutenção, treinamento e suporte técnico especializado de um sistema 
atualizado informatizado que será um importante elemento para a melhoria dos processos 
internos e para a otimização das atividades a serem desenvolvidas pelas áreas afins sendo 
reconhecido pelos munícipes através do portal da transparência, otimizando a relação custo- 
benefício pelos serviços públicos podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajósás pâfá â Administração áté 
sessenta meses, na forma do artigo 57, inciso II da Lei Federal n°. 8.666/93.
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1.3 A contratação deverá obedecer ao procedimento da licitação imposta pela Constituição 
Federal, no art. 37, inciso XXI e regulamenta nacionalmente pela Lei n° 8.666/93 e pela 
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações aplicadas à matéria.

1.4 A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 disciplina a licitação na modalidade Pregão. Essa 
modalidade é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. O Decreto Federal 
n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 que regulamenta essa modalidade de licitação para 
aquisição de bens e serviços comuns.

1.5 Nos termos do artigo 47 e 48, III, da lei Complementar n° 123/2006, aplicada a reserva de 
cota de 25% nos itens de natureza divisível, serão reservados para participação exclusiva 
de microempresas ou empresas de pequeno porte, ou;

1.6 Por se tratar de licitação com participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a reserva 
de cota de 25% para as empresas preferenciais prqÇí^ta no art. 48, III, da Lei Complementar 
n° 123/2006.
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2. OBJETO:

2.1. Prestação de serviços técnicos de manutenção -  adaptativa, corretiva, evolutiva e 
preventiva e suporte mensal do Portal Oficial do Legislativo de Imperatriz, com visitas 
técnicas presencial, semanais e câpâcitação continuada, com Hospedagem Sistemas de 
Gerenciamento de conteúdo e Base de Dados com sistema de backup em duas camada 
de segurança, Sistema de Migração de Dados de Licitações e Contratos do sistema de 
acompanhamento de contratação pública, para o portal da transparência da câmara, Diário 
oficial eletrônico, com sistema de publicação eletrônico e gerenciamento de publicação de 
forma eletrônica e de forma seqüencial das edição com autenticação reconhecida pelo 
ICP-Brasil, e sistema de gerenciamento de conteúdo, de interesse desta Casa Legislativa.

3. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS:

Item Descrição Unid. Quant. V. Unitário V. Total

1

Prestação de serviços técnicos de 
manutenção -  adáptativá, corretiva, 
evolutiva e preventiva e suporte 
mensal do Portal Oficial do Legislativo 
de Imperatriz, com visitas técnicas 
presencial, semanais e capacitação 
continuada, com Hospedagem 
Sistemas de Gerenciamento de 
conteúdo e Base de Dados com 
sistema de backup em duas camada 
de segurança, Sistema de Migração 
de Dados de Licitações e Contratos 
do sistema de acompanhamento de 
contratação pública, para o portal da 
transparência da câmara, Diário oficial 
eletrônico, com sistema de publicação 
eletrônico e gerenciamento de 
publicação de forma eletrônica e de 
forma seqüencial das edição com 
autenticação reconhecida pelo ICP- 
Brasil, e sistema de gerenciamento de 
conteúdo.

Unid. 12 R$9.612,50 R$ 115.350,00

4. EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

4.1 Deverão ser multiusuários, multitarefas, integrados, utilizando a mesma base e operando em 
filosofia de Cadastro Único; b) Deverão ser instaladog^-utilizando a plataforma Interna 
disponibilizada pela Municipalidade: SGBD - SQL Servèmaistema operacional Linux e ou 
Windows (no Servidor); /V w £ i\
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4.2 Deverão ser compatíveis aos equipamentos (servidores, estações, periféricos, rede física) e 
sistemas operacionais existentes nos setores a serem informatizados;

4.3 Deverão ser instalados e disponibilizados aos setores e servidores credenciados pela mesma, 
mediante fornecimento de Login e Senha, para acesso aos serviços e consultas;

4.4 Deverão estar baseados no conceito de transações, mantendo a integridade dos dados em 
caso de queda de energia e/ou falha de software/hardware;

4.5 Deverão possuir auditoria automática nas tabelas dos sistemas registrando todas as 
operações de inclusão, exclusão e alteração, data, hora e usuário que efetuou a operação, 
mantendo a informação anterior para consulta dos dados antes da alteração efetuada;

4.6 Deverá permitir a configuração de geração de logs de acesso aos sistemas, como recurso de 
controle de auditoria, de forma que seja possível identificar claramente as atividades de 
inclusão, alteração e exclusão de qualquer informação, inclusive àquelas relativas a 
administração da solução, de qualquer usuário, indistintamente, inclusive administradores. O 
log registrado deve permitir a identificação completa do dado que foi acessado/atualizado;

4.7 Disponibilizar Controle de acesso aos módulos do sistema configurado à nível de 
usuário/operação;

4.8 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas a fim de que o objeto seja 
fornecido de acordo com o solicitado;

4.9 O objeto solicitado deverá ser entregue no prazo máximo definido na proposta de preços 
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho, ordem de 
fornecimento/serviços ou documento equivalente;

4.10 Fornecer o objeto conforme especificação, modelo e preço;

4.11 Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, 
referentes às condições firmadas.

4.12 Criar condições e assessorar na elaboração de relatórios de informações gerenciais para a 
tomada de decisão do Legislativo Municipal;

4.13 Assessorar na elaboração de pareceres solicitados pelo Legislativo Municipal com 
apontamentos para a tomada de decisão;

4.14 Emitir parecer técnico formal em 24 horas, salvo casos em que a complexidacJ^dp\tema ou 
carência de informações e documentos demande tempo maior de atendimento}
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4.15 Atendimento todos os dias úteis por correspondência eletrônica e telefone, em horário 
comercial. Todas as orientações, pareceres técnicos, execução e condução dos serviços a 
serem prestados deverão ocorrer com fundamentação na Legislação vigente.

4.16 Os serviços deverão ser prestados “IN LOCO” na sede da Câmara Municipal de Imperatriz -  
MA, em no mínimo 02 (duas) visitas semanais, devendo cumprir no mínimo 16 (dezesseis) 
horas semanais de suporte técnico e esclarecimentos presenciais.

5. FASES DO RECEBIMENTO:

5.1 O recebimento ocorrerá em três momentos: ato, recebimento provisório e recebimento 
definitivo;

5.2 O produto entregue deverá ser obrigatoriamente da marca e modelo conforme consta na 
Ordem de Serviço (OS);

5.3 No ato do recebimento serão conferidas as informações especificadas na Nota Fiscal (NF), a 
Ordem de Serviço (OS) e o serviço entregue. No caso de divergência de qualquer tipo (ex: 
quantidade, especificação,) SERÁ RECUSADO O RECEBIMENTO parcial (até 50% da NF) 
ou total, com a devida justificativa no verso da NF.

5.4 É responsabilidade do fornecedor, firmar contratos com seus prestadores de serviço.

5.5 No recebimento provisório a Câmara Municipal de Imperatriz -  MA, terá até 5 dias 
consecutivos para conferência dos serviços prestados e recebimento definitivo.

5.6 No caso de divergência relevante o fornecedor será notificado para manifestação e solução 
no prazo máximo de 2 dias úteis. Passado este prazo, estará sujeito a sanções 
administrativas previstas no Termo de Referência e Edital.

5.7 As despesas para correção dos serviços entregues com inadequações (ocorrências) serão de 
inteira responsabilidade do fornecedor, seja por despesas diretas ou indiretas, sem qualquer 
ônus a Câmara Municipal de Imperatriz -  MA.

6. FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mensalmente, dentre os 10 (dez) 
primeiros dias úteis do mês subsequente, mediante apresentação do documento hábil que 
comprove a entrega dos serviços, e apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da 
respectiva Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade 
para com a Fazenda Federal (1. Certidão Conjunta Quanto aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União), òu Outra equivalente nâ forma da Lei, do domicílio Ou sede da 
CONTRATADA e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Ç ^qâs^de
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Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o 
fornecedor apresentar no ato da contratação, desde que não haja fator impeditivo provocado 
pela CONTRATADA, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e 
número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas 
alterações futuras sem a anuência das partes interessadas;

2 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 
Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o pròtésto de título, 
sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos 
decorrentes;

3 A fatura não aprovada pela Câmara Municipal de Imperatriz -  MA será devolvida à
contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

4 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação
irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 6.1

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

1 A CONTRATADA se obriga a:

7.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais;

7.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos 
com apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da entrega;

7.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros;

7.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá;

7.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração;

Rua Simplício Moreira, rV° 1185, Cérifró, Imperatriz -  MA
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7.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o 
caso;

7.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
entrega dos produtos;

7.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990).

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1 A CONTRATANTE se obriga a:

8.1.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de 
acordo com as determinações deste Termo de Referência;

8.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis;

8.1.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
prestação dos sen/iços, fixando prazo para a sua correção;

8.1.5 Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;

8.1.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9. DA FISCALIZAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO:

9.1 A fiscalização do objeto será exercida pelo responsável técnico do setor requisitante, na
forma que lhe convier;

9.2 A Câmara Municipal de Imperatriz é reservado o direito de, sem que de qualquer forma
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização;

9.3 A supervisão por parte do setor requisitante, sob qualquer forma, não isenta < i
responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas.

9.4 Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.
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10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1 Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente 
licitação, sujeitará a FORNECEDORA às seguintes sanções, mediante notificação prévia e 
escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório:

11.2 Advertência.

11.3 Multa.

11.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Câmara Municipal de Imperatriz - MA, por até 5 (cinco) anos.

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

12.1 Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidade e prazo com o objeto da licitação;

12.2 Licença expedida pelo órgão competente, autorizando a exercer a atividade pertinente ao 
objeto licitado.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

13.1 Integram este Termo de Referência as Pesquisas de Preços de Mercado.

Imperatriz -  MA, 08 dé fevéréífõ dé 2021 
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Bom Jardim Açatlándia - MA

A Câmara Municipal de Imperatriz - MA 

Resposta a Solicitação de cotação de preços.

OBJETO: Prestação de serviços lécnicos de manutenção -  adaptativa. corretiva, evolutiva e 
preventiva e suporte mensal do Portal Oficial do Legislativo de Imperatriz, com visitas técnicas 
presencial semanais e capacitação continuada com Hospedagem Sistemas de Gerenciamento de 
conteúdo e Base de Dados com sistema de backup em duas camada de segurança Sistema de 
Migração de Dados de Licitações e Contratos do sistema de acompanhamento de contratação 
publica para o portal da transparência da câmara Diário oficial eletrônico, com sistema de pufcticação 
eletrônico e gerenciamento de publicação de forma eletrônica e de forma seqüencial das ediçáo com 
autenticação reconhecida pelo ICP-Brasil e sistema de gerenciamento de conteúdo 
Pelo presente, submetemos á apreciação de nossa proposta relativa ao objeto acima, assumindo 
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação 
da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se 
desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação 
definidos.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

Prestação de serviços técnicos de 
manutenção -  adaptativa. corretiva, 
evolutiva e preventiva e suporte mensal 
do Portal Oficial do Legislativo de 
Imperatnz com visitas técnicas 
presencial semanais e capacitação 
continuada, com Hospedagem Sistemas 
de Gerenciamento de conteúdo e Base

01

de Dados com sistema de backup em 
duas camada de segurança Sistema de 
Migração de Dados de Licitações e 
Contratos do sistema de 
acompanhamento de contratação pública 
para o portal da transparência da câmara 
Diáno oficial eletrônico, com sistema de 
publicação eletrônico e gerenciamento de 
publicação de forma eletrônica e de 
forma seqüencial das edição com 
autenticação reconhecida pelo ICP-Brasil, 
e sistema de gerenciamento de conteúdo

UND 12 9.400,00 112.800,00

í
VALOR TOTAL R$ 112.800,00

2. PRAZO DE VAUDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

Por fim, declaro a concordância com os termos e condições estabelecidas.

Açailândia/MA, 08 de janeiro de 2021.

V1CTOR RIVALDO DA SILVA *>
BORG ACO 03191865390 r « * , . , 1 Oi .-I. I . oisn

Victor Rivaldo da Silva Borgaco 
CPF: 031.918.653-90 

Administrador
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PROPOSTA DE PREÇOS

Câm ara Municipal de lniperatriz/MA.

Proposta que faz a empresa Ronyelton Oliveira Silva 01330219192, 
inscrita no CNPJn0 20 880.218/0001-95, estabelecida na rua João Lisboa, n° 
808 - Vila l obão- Imperatriz - MA.

Assim  Sendo, oferecemos a essa Entidade, a Prestação de serviços 
técnicos de manutenção - adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva e 
suporte mensal do Portal Oficial do leg islativo de Imperatriz, com visitas 
técnicas presencial, semanais e capacitação continuada, com Hospedagem  
Sistemas de Gerenciamento de conteúdo e Base de Dados com sistema de 
backup em duas camadas de segurança, Sistema de Migração de Dados de 
Licitações e Contratos do sistema de acompanhamento de contratação 
publica, para o portal da transparência da câmara, Diano oficial eletrônico, 
com sistema de publicação eletrônico e gerenciamento de publicação de 
forma eletrônica e de forma seqüencial das edições com autenticação 
reconhecida pelo ICP-Brasil, e sistema de gerenciamento de conteúdo.

Em vista, para melhor atendimento, o VALOR TOTAL, para objeto 
acima citado em nossa proposta é de R$ 117.000,00 (Cento e dezessete mil 
reais).

Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os 
custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento e execução dos 
serviços, englobando tudo o que for necessário para a execução total e 
completa do objeto.

Descrição do Objeto Quant.

Prestação de serviços técnicos de 
manutenção - adaptativa, corretiva, j 
evolutiva e preventiva e suporte 
mensal do Portal Oficial do Legislativo 
de Im peratriz, com visitas técnicas 
presencial, semanais e capacitação j 
continuada, com Hospedagem 
Sistemas de Gerenciamento de 
conteúdo e Base de Dados com 
sistema de backup em duas camada 
de segurança, Sistema de Migração de 
Dados de Licitações e Contratos do 
sistema de acompanhamento de 
contratação pública, para o portal da 
transparência da câmara, Diário 
oficial eletrônico, com sistema de 
publicação eletrônico e gerenciamento 
de jjub licação  de forma eletrônicai__e

Valor
unitário

12
meses

Valor Total

RJ
9.750,00

RS 117.000,00



Ra/ão Social Ronvelion Oliveira Silva 01330219392 
Cnpj 20880 218 0001-95 

Rua João I isboa. 808 - V ila I obão - Imperatriz

comunicação
_ .... ........................... ................  r; . v ................  ________ ________  _______ ________U-..VÜP..—___________  ■ ________

de forma seqüencial das edição com 
autenticação reconhecida pelo ICP- 
Brasil, e sistema de gerenciamento de 
conteúdo.

Está Proposta tem Validade de 60 dias.

Imperatriz, 08 de Janeiro de 2021

f20.880.219/COO1-35l
ROMYCi ÍON OLIVEIRA SILVA

K» » ICkO LISBOA, 108
| »«' '«AO CEP.ÍS MO OOO 
I_! ^RATRI2-MA ,

t f

Ronyelton Oliveira Silva
Cnpj 20 880.218/0001 -95



Serviços 
e Tecnologia

PROPOSTA DE PREÇOS

Á Cémara Municipal de Imperatriz.

Proposta que faz a empresa M DA S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA ME 
inscrita no CNP] n° 16.799.630/0001-08, estabelecida na Rua Tiradentes, N° 477, Centro -  Joâo 
Lisboa MA.

Itens Quant Descrição

01 12

Prestação de serviços técnicos 
de manutenção -  adaptativa, 
corretiva, evolutiva e preventiva 
e suporte mensal do Portal 
Oficial do Legislativo de
Imperatriz, com visitas técnicas 
presencial, semanais e
capacitação continuada, com 
Hospedagem Sistemas de
Gerenciamento de conteúdo e 
Base de Dados com sistema de 
backup em duas camada de 
segurança, Sistema de Migração 
de Dados de Licitações e 
Contratos do sistema de
acompanhamento de
contratação pública, para o 
portal da transparência da 
câmara, Diário oficial eletrônico, 
com sistema de publicação 
eletrônico e gerenciamento de 
publicação de forma eletrônica e 
de forma seqüencial das edição 
com autenticação reconhecida 
pelo ICP-Brasil, e sistema de 
gerenciamento de conteúdo.

Valor Unitário j Valor Total

9.500,00

Total R$

114 000,00

114 000,00

O Valor Total da Proposta de R$ 114.000,00 (Cento e Quatorze mil reais).
Está Proposta tem validade de 60 (sessenta dias) após o recebimento pela a Câmara 

Municipal.

DVi M. da S. Mesquita 
CNPJ: 16.7 

Mizael da 
Ad

João Lisboa - MA, 08 de Janeiro de 2021.

os e Tecnologia - ME 
50/0001-08 

va Mesquita 
fiiftrador

M da S Mesquita Serviço eTecnologia - ME 
CNPJ 16 799 630/0001- 08

Rua Tiradentes 477-Centro João Lisboa-MA o? í?*M-0ir 

Tel.: (99) 99665-8142©



RAZÃO SOCIAL M D R F  TECNOLOGIA LTDA -  ME 
CNPJ 19 367 536/0001-78 

ENDEREÇO RUA BENEDITO LEITE N* 287 
IMPERATRIZ - MA

Imperatriz 08 de Janeiro de 2021

Á Câmara Municipal de Imperatnz - MA 

Prezados Senhor

Apresentamos e submetemos á apreciação de V Sas Nossa Proposta de Preço Relativa â 
Contratação de empresa especializada, Prestação de serviços técnicos de manutenção -  
adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva e suporte mensal do Portal Oficial do 
Legislativo de Imperatnz, com visitas técnicas presencial, semanais e capacitação 
continuada, com Hospedagem Sistemas de Gerenciamento de conteúdo e Base de Dados 
com sistema de backup em duas camada de segurança Sistema de Migração de Dados 
de Licitações e Contratos do sistema de acompanhamento de contratação publica para o 
portal da transparência da câmara, Diáno oficial eletrônico, com sistema de publicação 
eletrônico e gerenciamento de publicação de forma eletrônica e de forma seqüencial das 
ediçáo com autenticação reconhecida pelo ICP-Brasil. e sistema de gerenciamento de 
conteúdo

O preço total da proposta é de R$ 117.600,00 (Cento e dezessete mil e seiscentos reais).

O prazo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de Recebimento 
desta proposta pela Câmara Municipal de Sáo Pedro da Água Branca., em conformidade 
com a especificação abaixo.

Prestação de serviços técnicos de manutenção -  
adaptativa, corretiva evolutiva e preventiva e 
suporte mensal do Portal Oficial do Legislativo de 
Imperatnz com visitas técnicas presencial, 
semanais e capacitação continuada com 
Hospedagem Sistemas ds Gerenciamento de 
conteúdo e Base de Dados com sistema de backup
em duas camada de segurança Sistema de 12 R S  q  i R$
Migração de Dados de Licitações e Contratos do meses UU.UU 117 600,00
sistema de acompanhamento de contratação 
publica para o portal da transparência da câmara,
Diário oficial eletrônico com sistema de publicação 
eletrônico e gerenciamento de publicação de forma 
eletrônica e de forma seqüencial das ediçáo com 
autenticação reconhecida pelo ICP-Brasil, e
sistema de gerenciamento de conteúdo___________________ ;__________________________

Declaramos que, em nossos preços, estáo incluidos todos os custos diretos e 
indiretos para a perfeita execução dos Serviços.

DISCRIMINAÇAO QUANT i VALOR 
UNIT

VALOR
TOTAL

Atenciosamente,
i /T r

M D R F TECNOLOGIA LTDA -  ME ( j
CNPJ: 19.367.536/0001-78 y  r> „ f

OI
■TOA

CMoíses Dias Araújo r> .ja Be
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MAPA DE APURAÇÃO DO VALOR MÉDIO

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

MAPA DE PREÇOS
_____________r — — i_______  ASCONTECH R E COMUNICAÇÃO M M  SERVIÇOS MDRF TECNOLOGIA ________VALOR MÉDIO

Item Descrição Unid. Quant. V. Unitário V. Total V. U nitário V. Total V. U nitário V. Total V. Unitário V. Total V. U nitário V. Total

1

1

Prestação de 
serviços técnicos 
de manutenção -  
adaptativa, 
corretiva, 
evolutiva e 
preventiva e 
suporte mensal 
do Portal Oficial 
do Legislativo de 
Imperatriz, com 
visitas (técnicas 
presencial, 
semanais e 
capacitação 
continuada, com 
Hospedagem 
Sistemas de 
Gerenciamento 
de conteúdo e 
Base de Dados 
com sistema de 
backup em duas

MÊS. 12 R$9.400,00 R$112.800,00 R$9.750,00 R$117.000,00 R$9.500,00 R$114.000,00 R$9.800,00 R$117.600,00 R$9.612,50 R$115.350,00

Rua Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA 

CNPJ 69.555.019/0001-09 

(Fone: (99) 3524-3359 

Página 1 de 3
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ESTADO DO MARANHÀO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

camada de
segurança, 
Sistema de 
Migração de 
Dados de
Licitações e 
Contratos do 
sistema de
acompanhamento 

j de contratação 
pública, para o 
portal da
transparência da 
câmara, Diário 
oficial eletrônico, 
com sistema de 
publicação 
eletrônico e 
gerenciamento de 
publicação de 
forma eletrônica 

; e de forma 
; seqüencial das 

edição com 
autenticação 
reconhecida pelo 
ICP-Brasil, e 
sistema de
gerenciamento de

Rua Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA 

CNPJ 69.555.019/0001-09 

Fone :(99) 3524-3359 
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ESTADO DO MARANHÀO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

j| conteúdo.__________  ____________ j . . . .  II . . .  .

VALOR ESTIMADO R$H5.350,00

Rua Simplício Moreira, n' 1185, Centro, Imperatriz 

CNPÜ 69.555.019/0001-09 

Fone :(99) 3524-3359 
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