
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO
CNPJ: 01.612.627/0001-66
Av. IOdeMaio, s/n, Centro,

Lagoa Grande do Maranhão - MA
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FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de profissional para prestação de serviços de hospedagem e
alimentação do web site na forma da LC 131/2009 e Lei n? 12.527/2011, e implantação do
Diário Oficial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do
Maranhão - MA.

Venho através do presente formulário, solicitar que seja informado a esta
Câmara Municipal, os dados requeridos abaixo, conforme modelo anexo I ou modelo
próprio, em papel timbrado ou preenchidos a mão, para fins de elaboração de estimativa
de preços dos produtos/serviços.

IDENTIFICAÇÃO PESSOA FíSICA/JURíDICA (Preencher preferencialmente com letra de
forma)

Nome/Razão Social: ~ rtJru;; ~ ~~
CPF/CNPJ n": 06 3pO 3.1, ~13·5«
Endereço: 1lua, ~ ~bca
Cidade: /(jcqo ,eb-; ~$/ Estado: ..~

Telefone: (!liL) q, fj/{O] -SQ31
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: ~ fik;;5k, ~~
CPF n?063, 03 f . '1IJ ' 51/
Assinatura/rubrica do responsável:

~
• )

Cargo/função que exerce na empresa: ( ) Sócio; ( ) Funcionário; ( ) Procurador;
Titular (,( ).

Data do preenchimento deste formulário: Q$_/ 05 / :2fJ!q .
Lagoa Grande do Maranhão: 08 de Maio de
2019. CARIMBO/CNPJ:
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Av. IOde Maio, s/n, Centro,
Lagoa Grande do Maranhão - MA

ANEXO 1- FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
AV. 1° DE MAIO, S/N, CENTRO
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS

" Referente à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a
contratação de profissional para prestação de serviços de hospedagem e alimentação do
web site na forma da LC 131/2009 e Lei nO12.527/2011, e implantação do Diário Oficial,
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA,
conforme as especificações constantes na solicitação de cotação de preços. Após tomar
conhecimento de todas as condições, passamos a formular a seguinte cotação:

1. Proponente:

Nome/Razão Social: ----------------------------------------------
CPF/CNPJ: _

~ Endereço: __

(DOO) Telefone: (

2. Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).

Item Especificação Und Quant V. Unit. V. Total
Contratação de profissional para prestação de serviços de
hospedagem e alimentação do web site na forma da LC
131/2009 e Lei nO 12.527/2011, e implantação do Diário
Oficial, para atender as necessidades da Câmara Municipal
de Lagoa Grande do Maranhão - MA:

CARACTERíSTICAS BÁSICAS DO WEBSITE APÓS
01 ATUALIZAÇÃO: Mês 07

O Website deverá ficar de acordo com as características e
tecnologias (mínimas) abaixo relacionadas:
O portal deverá ser compatível com as tecnologias: PHP,
Javascript, HTML, CS3, bem como com os navegadores:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera e Internet
Explorer;
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Gestão Search Engine Optimization (SEO): O Portal deverá
conter funcionalidades para que os sites de busca o
encontrem com facilidade, de acordo com as palavras
pesquisadas pelo internauta (Atenção especial para o
Google);
URL's amigáveis: será possível alterar a terminação da
página em qualquer conteúdo do site;
Ser customizável para alterações e criação de novos Menus
e Submenus, Banners, Páginas para ocasiões especiais,
fotos, links, vídeos, dentre outros, integrando um gerenciador
de conteúdos que permite atualizar os principais conteúdos,
como textos, imagens, fotos e vídeos, não tendo custo para
manutenções de rotina;
Ter um alto padrão de qualidade sendo fácil e intuitivo para
os usuários e ao mesmo tempo agradável e visualmente
atraente;
Ser um site planejado e estruturado, pensando sempre na
usabilidade, navegabilidade e acessibilidade dos usuários
através dos padrões Web Standards / W3C;
Facilitar a gestão do conteúdo divulgado;
Ser de acesso fácil, simples e rápido;
Implantar conteúdo multimídia (texto, imagem, som e vídeo)
oferecendo galerias de vídeos e de fotos onde for necessário;
Menu superior do site fixo com as ferramentas, menus e links
mais relevantes para o usuário;
Link de acesso ao site do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão - TCE/MA;
A página inicial deverá está atualizada de forma objetiva,
curta e direta;
Possibilitar que, em qualquer ponto do website, seja possível
retornar a página principal e para o topo da página em
apenas um click.

CARACTERíSTICAS MíNIMAS DOS MENUS E
PUBLICAÇÕES:

TOP Menu: Localizado na parte superior do site, de forma
fixa;
Na opção ouvidoria: Deve conter informações sobre o que
é, objetivo, o que a ouvidoria proporciona e como funciona:
Criar um Link com um formulário para Cadastrar
Manifestações e um link para Consultar Manifestações;
Main Menu: Principal menu do site, a disposição de
conteúdo deverá ser de pelo menos de sete níveis, contendo
em no mínimo as opções: página inicial, informações sobre a
cidade, notícias, transparência, legislação, publicações e
diário da Câmara (o conteúdo desses links deverá ser gerado
em conjunto com a Câmara Municipal);
No menu da Institucional: Deve expor informações sobre a
Câmara Municipal, como Estrutura Administrativa,
Organograma, Documentos, dentre outras informações;
No menu publicações: Deve apresentar resoluções, leis,
atas, avisos e outros;
No menu legislação: Deve conter Leis, Decretos, Normas,
Resoluções e Outros;
No menu informações sobre a cidade: Deverá conter
informações importantes sobre a cidade dentre outras;
No menu notícias: Deve conter informações sobre o



Valor Total:
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legislativo municipal dentre outras;
No menu transparência: Deve conter todas as informações
conforme legislação vigente;
Diário da Câmara: Deve conter todas as informações
conforme legislação vigente;
Banners: Deve permitir a disposição de um conjunto de
banners informativos;
Pesquisa: Uma plataforma de pesquisa bem elaborada que
consiga procurar dentro de todo o site, exibindo os resultados
em raízes, desde palavras chaves, títulos e palavras dentro
do texto. A pesquisa deve ser dividida em simples e
avançada, com ferramenta de filtro de datas e categorias do
conteúdo e notícias;
Vídeos: espaço para adicionar vídeos pequenos, tanto
código embed do youtube quanto enviado diretamente do
navegador (mp4, wmv, mpg);
A contratante poderá a seu critério solicitar outras
alterações/atualizações na página do site ficando a
contratada a inteira disposição para realizar os serviços
solicitados.

HOSPEDAGEM DOWEBSITE E ALIMENTAÇÃO:

A hospedagem do site é de inteira responsabilidade da
contratada, ficando a mesma na responsabilidade de manter
o site no ar 24 horas por dia;
Caso o site fique fora do ar, o contratado após verificação da
ocorrência ou acionada via solicitação por parte da
contratante, deverá solucionar o problema no prazo máximo
de 24 horas;
Ao término do contrato a contratada deverá fornecer todos os
dados a contratante;
As despesas com hospedagem do site ficam sobe inteira
responsabilidade da contratada;
A alimentação do site e diário da Câmara é de inteira
responsabilidade da contratada devendo informar a
contratante previamente, todas as informações que serão
inseridas antes da importação dos dados.

3. Prazo de validade da cotação: ( ) dias.

4. Declaro que nos preços indicados na cotação acima, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Local e Data: , em __ /__ / _

Responsável: ___
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•
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Referente à Solicitação de Cotação de Preços:

Prezados Senhores,

-

/20 ii--

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE NA FORMA DA LC 131/2009 E LEI N°
12.527/2011, E IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA.

Cpt - CMLG

~ÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO N/ioc. 0[0501~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AV. 1° DE MAIO, S/N, CENTRO FLS nl
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA ·-(-:-_;4--"'~--- --;__-t.

RUB )(~ ,.
PESQUISA DE PRECOS I .:__~

Conforme as especificações constantes na solicitação de cotação de preços. Após tomar
conhecimento de todas as condições, passamos a formular a seguinte cotação:

1. PROPONENTE:

NOME: AMANDA THAIS SILVA CARVALHO

CPF: 063.031.713-54

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, N° 299, LAGO DOS RODRIGUES - MA, CEP:
65712-000.

(DOO) TELEFONE: (99) 98403-5931

• PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E
PREÇOS).

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT. V. UNIT.

01 O Website deverá ficar de acordo com as
características e tecnologias (mínimas) abaixo
relacionadas:
O portal deverá ser compatível com as tecnologias:
PHP, Javascript, HTML, CS3, bem como com os
navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Safari, Opera e Internet Explorer;
Gestão Search Engine Optimization (SEO): O
Portal deverá conter funcionalidades para que os
sites de busca o encontrem com facilidade, de
acordo com as palavras pesquisadas pelo
internauta (Atenção especial para o Google);

Contratação de profissional para prestação de
serviços de hospedagem e alimentação do web site
na forma da LC 131/2009 e Lei nO12.527/2011, e
implantação do Diário Oficial, para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Lagoa
Grande do Maranhão - MA:

CARACTERíSTICAS BÁSICAS DO WEBSITE
APÓS ATUALIZAÇÃO:

Mês 07 1.720,00

V. TOTAL

12.040,00
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TOP Menu: Localizado na parte superior do site,
de forma fixa;
Na opção ouvidoria: Deve conter informações
sobre o que é, objetivo, o que a ouvidoria
proporciona e como funciona: Criar um Link com
um formulário para Cadastrar Manifestações e um
link para Consultar Manifestações;
Main Menu: Principal menu do site, a disposição
de conteúdo deverá ser de pelo menos de sete
níveis, contendo em no mínimo as opções: página
inicial, informações sobre a cidade, notícias,
transparência, legislação, publicações e diário da
Câmara (o conteúdo desses links deverá ser
gerado em conjunto com a Câmara Municipal);
No menu da Institucional: Deve expor
informações sobre a Câmara Municipal, como
Estrutura Administrativa, Organograma,
Documentos, dentre outras informações;
No menu publicações: Deve apresentar
resoluções, leis, atas, avisos e outros;
No menu legislação: Deve conter Leis, Decretos,
Normas, Resoluções e Outros;
No menu informações sobre a cidade: Deverá
conter informações importantes sobre a cidade
dentre outras;
No menu notícias: Deve conter informações sobre
o legislativo municipal dentre outras;
No menu transparência: Deve conter todas as

URL's amigáveis: será possível alterar a
terminação da página em qualquer conteúdo do
site;
Ser customizável para alterações e criação de
novos Menus e Submenus, Banners, Páginas para
ocasiões especiais, fotos, links, vídeos, dentre
outros, integrando um gerenciador de conteúdos
que permite atualizar os principais conteúdos,
como textos, imagens, fotos e vídeos, não tendo
custo para manutenções de rotina;
Ter um alto padrão de qualidade sendo fácil e
intuitivo para os usuários e ao mesmo tempo
agradável e visualmente atraente;
Ser um site planejado e estruturado, pensando
sempre na usabilidade, navegabilidade e
acessibilidade dos usuários através dos padrões
Web Standards / W3C;
Facilitar a gestão do conteúdo divulgado;
Ser de acesso fácil, simples e rápido;
Implantar conteúdo multimídia (texto, imagem, som
e vídeo) oferecendo galerias de vídeos e de fotos
onde for necessário;
Menu superior do site fixo com as ferramentas,
menus e links mais relevantes para o usuário;
Link de acesso ao site do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão - TCE/MA;
A página inicial deverá está atualizada de forma
objetiva, curta e direta;
Possibilitar que, em qualquer ponto do website,
seja possível retornar a página principal e para o
topo da página em apenas um click,

CARACTERíSTICAS MíNIMAS DOS MENUS E
PUBLICAÇÕES:

_ • L __
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informações conforme legislação vigente;
Diário da Câmara: Deve conter todas as
informações conforme legislação vigente;
Banners: Deve permitir a disposição de um
conjunto de banners informativos;
Pesquisa: Uma plataforma de pesquisa bem
elaborada que consiga procurar dentro de todo o
site, exibindo os resultados em raízes, desde
palavras chaves, títulos e palavras dentro do texto.
A pesquisa deve ser dividida em simples e
avançada, com ferramenta de filtro de datas e
categorias do conteúdo e notícias;
Vídeos: espaço para adicionar vídeos pequenos,
tanto código embed do youtube quanto enviado
diretamente do navegador (mp4, wmv, mpg);
A contratante poderá a seu critério solicitar outras
alterações/atualizações na página do site ficando a
contratada a inteira disposição para realizar os
serviços solicitados.

CPl- CI~LG
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HOSPEDAGEM DO WEBSITE E ALIMENTAÇÃO:

A hospedagem do site é de inteira
responsabilidade da contratada, ficando a mesma
na responsabilidade de manter o site no ar 24
horas por dia;
Caso o site fique fora do ar, o contratado após
verificação da ocorrência ou acionada via
solicitação por parte da contratante, deverá
solucionar o problema no prazo máximo de 24
horas;
Ao término do contrato a contratada deverá
fornecer todos os dados a contratante;
As despesas com hospedagem do site ficam sobe
inteira responsabilidade da contratada;
A alimentação do site e diário da Câmara é de
inteira responsabilidade da contratada devendo
informar a contratante previamente, todas as
informações que serão inseridas antes da
importação dos dados.

Valor Total:

• PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 60 DIAS.

• DECLARO QUE NOS PREÇOS INDICADOS NA COTAÇÃO ACIMA, ESTÃO INCLUíDOS
TODOS OS CUSTOS, BENEFíCIOS, ENCARGOS, TRIBUTOS E DEMAIS
CONTRIBUiÇÕES PERTINENTES.

LAGO DOS RODRIGUES - MA, EM 09 DE MAIO DE 2019.

CPF: 063.031.713-54
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FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de profissional para prestação de serviços de hospedagem e
alimentação do web site na forma da LC 131/2009 e Lei nO12.527/2011, e implantação do
Diário Oficial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do
Maranhão - MA.

Venho através do presente formulário, solicitar que seja informado a esta
Câmara Municipal, os dados requeridos abaixo, conforme modelo anexo I ou modelo
próprio, em papel timbrado ou preenchidos a mão, para fins de elaboração de estimativa
de preços dos produtos/serviços.

IDENTIFICAÇÃO PESSOA FíSICA/JURíDICA (Preencher preferencialmente com letra de
forma)

Nome/Razão Social: 17e I aI 4{,,~ () I~S~ lJ-r:Au .~
\ .

CPF/CNPJ nO: 9 tJ. ú2!.~tç; ---/:)l(
Endereço: 4\)t (QOIVÇ--'Gel v Dp,Q)2)O~p.. ) l,s"

/? --Cidade: GO A.J õ12V
Telefone: c31_) 3 Y l fs - fIof(

Estado: {.M&V J\-fI[/ 1.f/5 J

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: 'XC (1J~Cl)y) Ci\s tO-v .A'QJ1u~
CPF n° q li. '22(1. ~ Ç,5 - o L(

Cargo/função que exerce na empresa: ( ) Sócio; ( ) Funcionário; ( ) Procurador;
Titular (-/-j.

Data do preenchimento deste formulário: IJf_/ f[))' / dO I;) .
Lagoa Grande do Maranhão: 08 de Maio de
2019. CARIMBO/CNPJ:
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ANEXO 1- FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
AV. 1° DE MAIO, S/N, CENTRO
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS

ft Referente à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a
contratação de profissional para prestação de serviços de hospedagem e alimentação do
web site na forma da LC 131/2009 e Lei n? 12.527/2011, e implantação do Diário Oficial,
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA,
conforme as especificações constantes na solicitação de cotação de preços. Após tomar
conhecimento de todas as condições, passamos a formular a seguinte cotação:

1. Proponente:

Nome/Razão Social: -----------------------------------------------
CPF/CNPJ: _

~ Endereço: __

(DOO) Telefone: (

2. Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).

Item Especificação Und Quant V. Unit. V. Total
Contratação de profissional para prestação de serviços de
hospedagem e alimentação do web site na forma da LC
131/2009 e Lei n? 12.527/2011, e implantação do Diário
Oficial, para atender as necessidades da Câmara Municipal
de Lagoa Grande do Maranhão - MA:

CARACTERíSTICAS BÁSICAS DO WEBSITE APÓS
01 ATUALIZAÇÃO: Mês 07

O Website deverá ficar de acordo com as características e
tecnologias (mínimas) abaixo relacionadas:
O portal deverá ser compatível com as tecnologias: PHP,
Javascript, HTML, CS3, bem como com os navegadores:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera e Internet
Explorer;
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Gestão Search Engine Optimization (SEO): O Portal deverá
conter funcionalidades para que os sites de busca o
encontrem com facilidade, de acordo com as palavras
pesquisadas pelo internauta (Atenção especial para o
Google);
URL's amigáveis: será possível alterar a terminação da
página em qualquer conteúdo do site;
Ser customizável para alterações e criação de novos Menus
e Submenus, Banners, Páginas para ocasiões especiais,
fotos, links, vídeos, dentre outros, integrando um gerenciador
de conteúdos que permite atualizar os principais conteúdos,
como textos, imagens, fotos e vídeos, não tendo custo para
manutenções de rotina;
Ter um alto padrão de qualidade sendo fácil e intuitivo para
os usuários e ao mesmo tempo agradável e visualmente
atraente;
Ser um site planejado e estruturado, pensando sempre na
usabilidade, navegabilidade e acessibilidade dos usuários
através dos padrões Web Standards / W3C;
Facilitar a gestão do conteúdo divulgado;
Ser de acesso fácil, simples e rápido;
Implantar conteúdo multimídia (texto, imagem, som e vídeo)
oferecendo galerias de vídeos e de fotos onde for necessário;
Menu superior do site fixo com as ferramentas, menus e links
mais relevantes para o usuário;
Link de acesso ao site do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão - TCE/MA;
A página inicial deverá está atualizada de forma objetiva,
curta e direta;
Possibilitar que, em qualquer ponto do website, seja possível
retornar a página principal e para o topo da página em
apenas um click.

CARACTERíSTICAS MíNIMAS DOS MENUS E
PUBLICAÇÕES:

TOP Menu: Localizado na parte superior do site, de forma
fixa;
Na opção ouvidoria: Deve conter informações sobre o que
é, objetivo, o que a ouvidoria proporciona e como funciona:
Criar um Link com um formulário para Cadastrar
Manifestações e um link para Consultar Manifestações;
Main Menu: Principal menu do site, a disposição de
conteúdo deverá ser de pelo menos de sete níveis, contendo
em no mínimo as opções: página inicial, informações sobre a
cidade, notícias, transparência, legislação, publicações e
diário da Câmara (o conteúdo desses links deverá ser gerado
em conjunto com a Câmara Municipal);
No menu da Institucional: Deve expor informações sobre a
Câmara Municipal, como Estrutura Administrativa,
Organograma, Documentos, dentre outras informações;
No menu publicações: Deve apresentar resoluções, leis,
atas, avisos e outros;
No menu legislação: Deve conter Leis, Decretos, Normas,
Resoluções e Outros;
No menu informações sobre a cidade: Deverá conter
informações importantes sobre a cidade dentre outras;
No menu notícias: Deve conter informações sobre o
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legislativo municipal dentre outras;
No menu transparência: Deve conter todas as informações
conforme legislação vigente;
Diário da Câmara: Deve conter todas as informações
conforme legislação vigente;
Banners: Deve permitir a disposição de um conjunto de
banners informativos;
Pesquisa: Uma plataforma de pesquisa bem elaborada que
consiga procurar dentro de todo o site, exibindo os resultados
em raízes, desde palavras chaves, títulos e palavras dentro
do texto. A pesquisa deve ser dividida em simples e
avançada, com ferramenta de filtro de datas e categorias do
conteúdo e notícias;
Vídeos: espaço para adicionar vídeos pequenos, tanto
código embed do youtube quanto enviado diretamente do
navegador (mp4, wmv, mpg);
A contratante poderá a seu critério solicitar outras
alterações/atualizações na página do site ficando a
contratada a inteira disposição para realizar os serviços
solicitados.

HOSPEDAGEM DOWEBSITE E ALIMENTAÇÃO:

A hospedagem do site é de inteira responsabilidade da
contratada, ficando a mesma na responsabilidade de manter
o site no ar 24 horas por dia;
Caso o site fique fora do ar, o contratado após verificação da
ocorrência ou acionada via solicitação por parte da
contratante, deverá solucionar o problema no prazo máximo
de 24 horas;
Ao término do contrato a contratada deverá fornecer todos os
dados a contratante;
As despesas com hospedagem do site ficam sobe inteira
responsabilidade da contratada;
A alimentação do site e diário da Câmara é de inteira
responsabilidade da contratada devendo informar a
contratante previamente, todas as informações que serão
inseridas antes da importação dos dados.

~ __ ~ L_ __ ~ -L ~.__.____

Valor Total:

3. Prazo de validade da cotação: ( ) dias.

4. Declaro que nos preços indicados na cotação acima, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Local e Data: , em __ /__ / _

Responsável: __
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CARIMBO/CNPJ:

•

•
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A
CÂMARAMUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DOMARANHÃO - MA
AV. 1°DEMAIO, SIN, CENTRO
LAGOAGRANDE DO MARANHÃO - MA

Referente à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a contratação de
profissional para prestação de serviços de hospedagem e alimentação do web site na forma da
LC 131/2009 e Lei n° 12.527/2011, e implantação do Diário Oficial, para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, conforme as
especificações constantes na solicitação de cotação de preços. Após tomar conhecimento de
todas as condições, passamos a formular a seguinte cotação:

1. Proponente:
Nome: REINALDO CASTRO ARAÚJO
CPF: 918.228.153-04
Endereço: Av. Gonçalo Barbosa, n° 15, Residencial Vitória, Lago dos Rodrigues - MA
(DDD) Telefone: (98) 98285-8304

2. Planilha (especificações, quantitativos e preços).

11.550,00

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL
Contratação de profissional para prestação de
serviços de hospedagem e alimentação do web
site na forma da LC 131/2009 e Lei n°
12.527/2011, e implantação do Diário Oficial,
para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão -
MA:

O Website deverá ficar de acordo com as
características e tecnologias (mínimas) abaixo
relacionadas:
O portal deverá ser compatível com as
tecnologias: PHP, Javascript, HTML, CS3, bem
como com os navegadores: Google Chrome,

07CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
WEBSITE APÓS ATUALIZAÇÃO:

1.650,00DO Mês01

Endereço: Av. Gonçalo dos Rodrigues - MA.
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Mozilla Firefox, Safari, Opera e Internet
Explorer;
Gestão Search Engine Optimization (SEO): O
Portal deverá conter funcionalidades para que os
sites de busca o encontrem com facilidade, de
acordo com as palavras pesquisadas pelo
internauta (Atenção especial para o Google);
URL's amigáveis: será possível alterar a
terminação da página em qualquer conteúdo do
site;
Ser customizável para alterações e criação de
novos Menus e Submenus, Banners, Páginas
para ocasiões especrais, fotos, links, vídeos,
dentre outros, integrando um gerenciador de
conteúdos que permite atualizar os principais
conteúdos, como textos, Imagens, fotos e
vídeos, não tendo custo para manutenções de
rotina;
Ter um alto padrão de qualidade sendo fácil e
intuitivo para os usuários e ao mesmo tempo
agradável e visualmente atraente;
Ser um site planej ado e estruturado, pensando
sempre na usabilidade, navegabilidade e
acessibilidade dos usuários através dos padrões
Web Standards / W3C;
Facilitar a gestão do conteúdo divulgado;
Ser de acesso fácil, simples e rápido;
Implantar conteúdo multimídia (texto, imagem,
som e vídeo) oferecendo galerias de vídeos e de
fotos onde for necessário;
Menu superior do site fixo com as ferramentas,
menus e links mais relevantes para o usuário;
Link de acesso ao site do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão - TCE/MA;
A página inicial deverá está atualizada de forma
objetiva, curta e direta;
Possibilitar que, em qualquer ponto do website,
seja possível retornar a página principal e para o
topo da página em apenas um click.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS
MENUS E PUBLICAÇÕES:

TOP Menu: Localizado na parte supenor do
site, de forma fixa;
Na opção ouvidoria: Deve conter informações
sobre o que é, objetivo, o que a ouvidoria
proporciona e como funciona: Criar um Link
com um formulário para Cadastrar
Manifestações e um link para Consultar

1120 1 ~

Av.



Av, Gonçalo n" 5, Residencial Vitória, Lago dos Rodriaues ..i",1,\
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Main Menu: Principal menu do site, a
disposição de conteúdo deverá ser de pelo
menos de sete níveis, contendo em no mínimo
as opções: página inicial, informações sobre a
cidade, notícias, transparência, legislação,
publicações e diário da Câmara (o conteúdo
desses links deverá ser gerado em conjunto com
a Câmara Municipal);
No menu da Institucional: Deve expor
informações sobre a Câmara Municipal, como
Estrutura Administrativa, Organograma,
Documentos, dentre outras informações;
No menu publicações: Deve apresentar
resoluções, leis, atas, avisos e outros;
No menu legislação: Deve conter Leis,
Decretos, Normas, Resoluções e Outros;
No menu informações sobre a cidade: Deverá
conter informações importantes sobre a cidade
dentre outras;
No menu notícias: Deve conter informações
sobre o legislativo municipal dentre outras;
No menu transparência: Deve conter todas as
informações conforme legislação vigente;
Diário da Câmara: Deve conter todas as
informações conforme legislação vigente;
Banners: Deve permitir a disposição de um
conjunto de banners informativos;
Pesquisa: Uma plataforma de pesquisa bem
elaborada que consiga procurar dentro de todo o
site, exibindo os resultados em raízes, desde
palavras chaves, títulos e palavras dentro do
texto. A pesquisa deve ser dividida em simples e
avançada, com ferramenta de filtro de datas e
categorias do conteúdo e notícias;
Vídeos: espaço para adicionar vídeos pequenos,
tanto código embed do youtube quanto enviado
diretamente do navegador (mp4, wmv, mpg);
A contratante poderá a seu critério solicitar
outras alterações/atualizações na página do site
ficando a contratada a inteira disposição para
realizar os serviços solicitados.

HOSPEDAGEM DO
ALIMENTAÇÃO:

WEBSITE

A hospedagem do site é de inteira
responsabilidade da contratada, ficando a
mesma na responsabilidade de manter o site no
ar 24 horas por dia;

E
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Av. Gonçalo Barbosa, n"

Caso o site fique fora do ar, o contratado após
verificação da ocorrência ou acionada via
solicitação por parte da contratante, deverá
solucionar o problema no prazo máximo de 24
horas;
Ao término do contrato a contratada deverá
fornecer todos os dados a contratante;
As despesas com hospedagem do site ficam
sobe inteira responsabilidade da contratada;
A alimentação do site e diário da Câmara é de
inteira responsabilidade da contratada devendo
informar a contratante previamente, todas as
informações que serão inseridas antes da
importação dos dados.

Valor Total:

• 3. Prazo de validade da cotação: 60 dias.

CPl- CMLG
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4. Declaro que nos preços indicados na cotação acima, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

•

Lago dos Rodrigues - MA, em 13 de Maio de 2019.

f7,) ,r~JC ..
( 1'WliEINALDO c~ ARAÚJO

Rg: 1234527992 GEJUSPC/MA
CPF: 918.228.153-04

153-04
Endereço: Av. Gonçalo Barbosa, n" 15, Residencial Vitória, Lago dos Rodrigues - MA.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

CNPJ: 01.612.627/0001-66 FLS. ... ,33
Rua )Jd~I _-- ,

Av. IOde Maio, s/n, Centro,
Lagoa Grande do Maranhão - MA

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de profissional para prestação de serviços de hospedagem e
alimentação do web site na forma da LC 131/2009 e Lei n? 12.527/2011, e implantação do
Diário Oficial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do
Maranhão - MA.

Venho através do presente formulário, solicitar que seja informado a esta
Câmara Municipal, os dados requeridos abaixo, conforme modelo anexo I ou modelo
próprio, em papel timbrado ou preenchidos a mão, para fins de elaboração de estimativa
de preços dos produtos/serviços.

IDENTIFICAÇÃO PESSOA FíSICA/JURíDICA (Preencher preferencialmente com letra de

" forma)

Nome/Razão Socia I: L...;A......:;!J_e,__;L~ __ S~_/I.(...!....!A:.....;",JA.=-(.,~.....::;.CJ--=s:::;__--L-U...JJ!~..!....!M~O'=.:W:.JO:::; Il/_E::;:.__;_T__;O _

CPF/CNPJ n": 039. 4()(). G54 - 20
Endereço: RuI).. Yf}R.iA 0OH c S
Cidade: {_ IJ Cz o j}O 'j Estado: I-(A

Telefone: (J3_) 'I '3 ({ Oe; - 4J S-7-
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: i?tf~=..J !!-/o,L.<-<- ~;;
~ o. 6ry- W

rubrica do responsável:

Cargo/função que exerce na empresa: ( ) Sócio; ( ) Funcionário; ( ) Procurador;
Titular (~.

Data do preenchimento deste formulário: tJ~ /OS /~j,9 .
Lagoa Grande do Maranhão: 08 de Maio de
2019. CARIMBO/CNPJ:
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ANEXO 1- FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
AV. 1° DE MAIO, S/N, CENTRO
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS

" Referente à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a
contratação de profissional para prestação de serviços de hospedagem e alimentação do
web site na forma da LC 131/2009 e Lei n? 12.527/2011, e implantação do Diário Oficial,
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA,
conforme as especificações constantes na solicitação de cotação de preços. Após tomar
conhecimento de todas as condições, passamos a formular a seguinte cotação:

1. Proponente:

Nome/Razão Social: ----------------------------------------------
CPF/CNPJ: __

~ Endereço: __

(DOO) Telefone: (

2. Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).

Item Especificação Und Quant V. Unit. V. Total
Contratação de profissional para prestação de serviços de
hospedagem e alimentação do web site na forma da LC
131/2009 e Lei n° 12.527/2011, e implantação do Diário
Oficial, para atender as necessidades da Câmara Municipal
de Lagoa Grande do Maranhão - MA:

CARACTERíSTICAS BÁSICAS DO WEBSITE APÓS
01 ATUALIZAÇÃO: Mês 07

O Website deverá ficar de acordo com as características e
tecnologias (mínimas) abaixo relacionadas:
O portal deverá ser compatível com as tecnologias: PHP,
Javascript, HTML, CS3, bem como com os navegadores:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera e Internet
Explorer;



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
CNPJ: 01.612.627/0001-66
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Gestão Search Engine Optimization (SEO): O Portal deverá
conter funcionalidades para que os sites de busca o
encontrem com facilidade, de acordo com as palavras
pesquisadas pelo internauta (Atenção especial para o
Google);
URL's amigáveis: será possível alterar a terminação da
página em qualquer conteúdo do site;
Ser customizável para alterações e criação de novos Menus
e Submenus, Banners, Páginas para ocasiões especiais,
fotos, links, vídeos, dentre outros, integrando um gerenciador
de conteúdos que permite atualizar os principais conteúdos,
como textos, imagens, fotos e vídeos, não tendo custo para
manutenções de rotina;
Ter um alto padrão de qualidade sendo fácil e intuitivo para
os usuários e ao mesmo tempo agradável e visualmente
atraente;
Ser um site planejado e estruturado, pensando sempre na
usabilidade, navegabilidade e acessibilidade dos usuários
através dos padrões Web Standards / W3C;
Facilitar a gestão do conteúdo divulgado;
Ser de acesso fácil, simples e rápido;
Implantar conteúdo multimídia (texto, imagem, som e vídeo)
oferecendo galerias de vídeos e de fotos onde for necessário;
Menu superior do site fixo com as ferramentas, menus e links
mais relevantes para o usuário;
Link de acesso ao site do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão - TCE/MA;
A página inicial deverá está atualizada de forma objetiva,
curta e direta;
Possibilitar que, em qualquer ponto do website, seja possível
retornar a página principal e para o topo da página em
apenas um click.

CARACTERíSTICAS MíNIMAS DOS MENUS E
PUBLICAÇÕES:

TOP Menu: Localizado na parte superior do site, de forma
fixa;
Na opção ouvidoria: Deve conter informações sobre o que
é, objetivo, o que a ouvidoria proporciona e como funciona:
Criar um Link com um formulário para Cadastrar
Manifestações e um link para Consultar Manifestações;
Main Menu: Principal menu do site, a disposição de
conteúdo deverá ser de pelo menos de sete níveis, contendo
em no mínimo as opções: página inicial, informações sobre a
cidade, notícias, transparência, legislação, publicações e
diário da Câmara (o conteúdo desses links deverá ser gerado
em conjunto com a Câmara Municipal);
No menu da Institucional: Deve expor informações sobre a
Câmara Municipal, como Estrutura Administrativa,
Organograma, Documentos, dentre outras informações;
No menu publicações: Deve apresentar resoluções, leis,
atas, avisos e outros;
No menu legislação: Deve conter Leis, Decretos, Normas,
Resoluções e Outros;
No menu informações sobre a cidade: Deverá conter
informações importantes sobre a cidade dentre outras;
No menu notícias: Deve conter informações sobre o
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Local e Data: , em __ /__ / _

Responsável: ___

Valor Total:
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legislativo municipal dentre outras;
No menu transparência: Deve conter todas as informações
conforme legislação vigente;
Diário da Câmara: Deve conter todas as informações
conforme legislação vigente;
Banners: Deve permitir a disposição de um conjunto de
banners informativos;
Pesquisa: Uma plataforma de pesquisa bem elaborada que
consiga procurar dentro de todo o site, exibindo os resultados
em raízes, desde palavras chaves, títulos e palavras dentro
do texto. A pesquisa deve ser dividida em simples e
avançada, com ferramenta de filtro de datas e categorias do
conteúdo e notícias;
Vídeos: espaço para adicionar vídeos pequenos, tanto
código embed do youtube quanto enviado diretamente do
navegador (mp4, wmv, mpg);
A contratante poderá a seu critério solicitar outras
alterações/atualizações na página do site ficando a
contratada a inteira disposição para realizar os serviços
solicitados.

HOSPEDAGEM DOWEBSITE E ALIMENTAÇÃO:

A hospedagem do site é de inteira responsabilidade da
contratada, ficando a mesma na responsabilidade de manter
o site no ar 24 horas por dia;
Caso o site fique fora do ar, o contratado após verificação da
ocorrência ou acionada via solicitação por parte da
contratante, deverá solucionar o problema no prazo máximo
de 24 horas;
Ao término do contrato a contratada deverá fornecer todos os
dados a contratante;
As despesas com hospedagem do site ficam sobe inteira
responsabilidade da contratada;
A alimentação do site e diário da Câmara é de inteira
responsabilidade da contratada devendo informar a
contratante previamente, todas as informações que serão
inseridas antes da importação dos dados.

3. Prazo de validade da cotação: ( ) dias.

4. Declaro que nos preços indicados na cotação acima, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
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CARIMBO/CNPJ:

•

•



COTAÇÃO DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO M

AV. 1° DEMAIO, S/N, CENTRO
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ESTADODO MARANHÃO

Referenteà Solicitação de Cotação de Preços.

PrezadosSenhores,

CPL-CMLG
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Pelo presente, encaminhamos nossacotação de preços referente a
contratação de profissional para prestação de serviços de hospedagem e
alimentação do web site na forma da LC 131/2009 e Lei n° 12.527/2011,e
implantação do Diário Oficial, para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, conforme as especificações
constantes na solicitação de cotação de preços. Após tomar conhecimento de
todas ascondições, passamosa formular a seguinte cotação:

Nome/Razão Social: Abel Samarcos Mahon Neto

CPF: 039400654-20

Endereço: Rua Maria Gomes da Silva, 20- Centro - Lago dos Rodrigues - MA

(DOO) Telefone: 99 /98404-4157

2. Planilhada proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).

Mês 1.800,00 12.600,00

Valor
TotalItem Especificação Unidade Quantidade Valor

Unitário
Contratação de profissional para
prestação de serviços de hospedagem e
alimentação do web site na forma da LC
131/2009 e Lei n° 12.527/2011, e
implantação do Diário Oficial, para
atender as necessidades da Câmara
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão
-MA:

CARACTERíSTICASBÁSICAS DO WEBSITE
APÓSATUALIZAÇÃO:01

O Website deverá ficar de acordo com as
características e tecnologias (mínimas)
abaixo relacionadas:
O portal deverá ser compatível com as
tecnologias: PHP, Javascript, HTML, CS3,
bem como com os navegadores: Google
Chrome, Mozilla ~irefox, Safari, Opera e
Internet Explorer; \~\

07



Gestão Search Engine Optimization (SEO):
O Portal deverá conter funcionalidades
para que os sites de busca o encontrem
com facilidade, de acordo com as
palavras pesquisadas pelo internauta
(Atenção especial para o Google);
URL's amigáveis: será possível alterar a
terminação da página em qualquer
conteúdo do site;
Ser customizável para alterações e
criação de novos Menus e Submenus,
Banners, Páginas para ocasiões especiais,
fotos, links, vídeos, dentre outros,
integrando um gerenciador de conteúdos
que permite atualizar os principais
conteúdos, como textos, imagens, fotos e
vídeos, não tendo custo para
manutenções de rotina;
Ter um alto padrão de qualidade sendo
fácil e intuitivo para os usuários e ao
mesmo tempo agradável e visualmente
atraente;
Ser um site planejado e estruturado,
pensando sempre na usabilidade,
navegabilidade e acessibilidade dos
usuários através dos padrões Web
Standards / W3C;
Facilitar a gestão do conteúdo divulgado;
Ser de acesso fácil, simples e rápido;
Implantar conteúdo multimídia (texto,
imagem, som e vídeo) oferecendo
galerias de vídeos e de fotos onde for
necessário;
Menu superior do site fixo com as
ferramentas, menus e links mais relevantes
para o usuário;
Link de acesso ao site do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA;
A página inicial deverá está atualizada de
forma objetiva, curta e direta;
Possibilitar que, em qualquer ponto do
website, seja possível retornar a página
principal e para o topo da página em
apenas um click.
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CARACTERíSTICASMíNIMASDOSMENUSE
PUBLICAÇÕES:

TOPMenu: Localizado na parte superior
do site,de forma fixa;
Na opção ouvidoria: Deve conter
informações sobre o que é, objetivo, o
que a ouvidoria proporciona e como
funciona: Criar um Linkcom um formulário
para Cadastrar Manifestações e um link
para ConsultarManifestações;
Main Menu: Principal menu do site, a
disposição de cont~~do deverá ser de
pelo menos de sete'~~eis, contendo em



CPl- CMLG
no mínimo as opções: página inicial,
informações sobre a cidade, notícias,
transparência, legislação, publicações e
diário da Câmara (o conteúdo desseslinks
deverá ser gerado em conjunto com a
Câmara Municipal);
No menu da Institucional: Deve expor
informações sobre a Câmara Municipal,
como Estrutura Administrativa,
Organograma, Documentos, dentre outras
informações;
No menu publicações: Deve apresentar
resoluções,leis,atas, avisose outros;
No menu legislação: Deve conter Leis,
Decretos,Normas,Resoluçõese Outros;
No menu informações sobre a cidade:
Deverá conter informações importantes
sobrea cidade dentre outras;
No menu notícias: Deve conter
informações sobre o legislativo municipal
dentre outras;
No menu transparência: Deve conter
todas as informações conforme legislação
vigente;
Diário da Câmara: Deve conter todas as
informaçõesconforme legislação vigente;
Banners:Deve permitir a disposiçãode um
conjunto de banners informativos;
Pesquisa: Uma plataforma de pesquisa
bem elaborada que consiga procurar
dentro de todo o site, exibindo os
resultados em raízes, desde palavras
chaves, títulose palavras dentro do texto.
A pesquisadeve serdividida em simplese
avançada, com ferramenta de filtro de
datas e categorias do conteúdo e
notícias;
Vídeos: espaço para adicionar vídeos
pequenos, tanto código embed do
youtube quanto enviado diretamente do
navegador (mp4,wmv, mpg);
A contratante poderá a seu critério
solicitar outras alterações/atualizações na
página do site ficando a contratada a
inteira disposição para realizar os serviços
solicitados.

DO WEBSITEHOSPEDAGEM
ALlMENTAÇÃO:

A hospedagem do site é de inteira
responsabilidade da contratada, ficando
a mesma na responsabilidade de manter
o siteno ar 24horaspor dia;
Caso o site fique fora do ar, o contratado
após verificação da ocorrência ou
acionada via solicitação por parte da
contratante, d~erá solucionar o
problema no praz~ximo de 24horas;
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•

Ao término do contrato a contratada CPl-CMl p
deverá fornecer todos os dados a
contratante; PROC. O~O,çoL 20 19
As despesas com hospedagem do site L,fLficam sobe inteira responsabilidade da FLS. ...
contratada; ~_0lA alimentação do site e diário da Câmara RUa i---- ..-. --_ ..

é de inteira responsabilidade da
contratada devendo informar a
contratante previamente, todas as
informações que serão inseridasantes da
importação dos dados.

Valor Total:

3. Prazode validade da cotação: ( ) dias.

4. Declaro que nos preços indicados na cotação acima, estão incluídos todos os
custos,benefícios, encargos, tributose demais contribuições pertinentes.

Lago dos Rodrigues- Maranhão, em 14de Maio de 2019

.Jl.LLr!?.....~~ ..4/.
Abel Samarcos Mahon Neto


