
 



ANEXO I 

QUANTITATIVOS MÁXIMOS E VALOR GLOBAL ESTIMADO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONVITE – Nº 003/2018 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total R$ 

1 Prestação de Serviço em Comunicação Digital nas 
áreas: 

 
Website Responsivo 

 
Sistema 100% Online 
Mobilidade de acesso, podendo ser acessado de 
qualquer computador conectado na internet, 
inclusive em Smartphones e Tablets. 
Deverá ser Customizável. 
 
Exige-se total segurança das informações. 
 
Todos os dados deverão ficar armazenados em local 
seguro, inclusive mediante acesso em certificado 
digital de propriedade da solicitante. 
 
Exige-se integração do website com websites e 
outros sistemas, podendo ser realizado de modo 
rápido e descomplicado. 
(Ex.: Integração com o site de Prefeitura Municipal). 
 
O site deverá suportar local, na página inicial, para 
Transmissão ao vivo das Sessões da Câmara 
Municipal de Machado. 
 
Transmissão ao vivo das sessões plenárias via 
internet e arquivamento das sessões gravadas. 
 
Em relação ao site – domínio deverá ser registrado 
em nome da Câmara Municipal de Machado e 
todas as senhas serão administradas e geradas 
pelo Técnico de Informática, servidor da Câmara 
Municipal de Machado. 

Serviço 1   



 
- Mapa do site: 
Conheça a Câmara 
História de Machado 
Títulos Honoríficos 
Regimento Interno 
Licitações 
Comissões 
Notícias da Câmara 
Clipagens (Notícias que saíram na mída) 
Nossas Contas 
 
- Vereadores: 
Projetos 
Proposições 
 
- Seções: 
Legislação Municipal 
Leis Ordinárias 
Lei Orgânica 
Leis Complementares 
 
- Processo Legislativo: 
Projetos 
Proposições 
Emendas ao Projeto 
Vetos 
 
- Atos da Mesa: 
Atos  
Portarias 
Decretos Legislativos 
Resoluções 
 
Fale conosco 
Mídias  
Fotos 
TV Câmara (sugerido) 
Vídeo 
Rádio 
 
Portal CEAC – A ser criado e implementado em até 
60 (sessenta) dias após assinatura do contrato. 
 
Site interno Institucional 
Quem Somos 
Serviços 



Contato 
Atendimento Online (chat) 
 
Integrações 
 
Integrado com todos os sistemas já existentes. 
 
Mobilidade 
 
Contas de e-mail – Registradas e administradas pela 
Câmara Municipal de Machado. 
 
50 (cinqüenta) contas de e-mail – Servidor com 
100GB de espaço. 
 
- Segurança: 
Certificado SSL (Cadeado de Segurança) 
Backup de Segurança 
 

Portal da Transparência: 
 
Integração com portal da Transparência, 
acompanhando exigências da contabilidade da 
Câmara Municipal de Machado, devendo ser o 
mesmo customizável. 
 
- Manutenção Preventiva e Suporte: 
O sistema possui manutenções preventivas e suporte 
ao usuário. 
 
Garantia de Domínio e Endereços Eletrônicos – 
Administrados e registrados em nome da Câmara 
Municipal de Machado. Gestão de senhas por conta 
exclusiva do setor de informática do solicitante. 
 

Aplicativo Android: 
 

Informações gerais 
Busca 
Leis, Proposições e Transparência 
Perfil de cara Vereador 
Disponibilidade para Celulares e Tablets 
 
Desenvolvimento + Manutenção 
 

Aplicativos: 
 



Valor global estimado para a contratação: R$ 39.000,00 (trinta e novem mil reais). 

Emilly Pinheiro de Oliveira Botazini 
Gerente Administrativa 

 
 

Informações gerais 
Busca 
Leis, Proposições e Transparência 
Perfil de cara Vereador 
Disponibilidade para Celulares e Tablets (Apple). 
 
* Os aplicativos acima deverão ser desenvolvidos 
pela empresa que também se responsabilizará por 
sua manutenção constante. O registro dos 
aplicativos deverão ser feitos em nome da Câmara 
Municipal de Machado e todas as senhas referentes 
aos mesmo serão de inteira responsabilidade e 
administração do setor de informática da 
solicitante. 
 

TV Câmara: 
 

Transmissão ao vivo das seções da Câmara 
Municipal no portal e Redes Sociais. A empresa 
deverá disponibilizar Transmissão Online, mediante 
software fornecido pela empresa. 
Equipamentos por conta da solicitante. 
 

Facebook ADS 
 

Gestão e monitoramento de Facebook com links 
patrocinados na página oficial, mediante 
impulsionamentos de notícias atreladas a página 
oficial da solicitante. 
 
* Todas as senhas e gestão da conta dar-se-ão pelo 
setor de informática da solicitante. 
 
- Criação de Artes: 
Criação de 4 (quatro) artes mensais, sendo 1 (uma) 
semanal, para postagens patrocinadas nos canais de 
conveniência da solicitante. 
 
* Backup e Migração de todo conteúdo do site atual 
para o novo, caso necessário. 
 
 



 

ANEXO V 

MODELO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONVITE – Nº 003/2018 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total R$ 

1 Prestação de Serviço em Comunicação Digital nas 
áreas: 

 
Website Responsivo 

 
Sistema 100% Online 
Mobilidade de acesso, podendo ser acessado de 
qualquer computador conectado na internet, 
inclusive em Smartphones e Tablets. 
Deverá ser Customizável. 
 
Exige-se total segurança das informações. 
 
Todos os dados deverão ficar armazenados em local 
seguro, inclusive mediante acesso em certificado 
digital de propriedade da solicitante. 
 
Exige-se integração do website com websites e 
outros sistemas, podendo ser realizado de modo 
rápido e descomplicado. 
(Ex.: Integração com o site de Prefeitura Municipal). 
 
O site deverá suportar local, na página inicial, para 
Transmissão ao vivo das Sessões da Câmara 
Municipal de Machado. 
 
Transmissão ao vivo das sessões plenárias via 
internet e arquivamento das sessões gravadas. 
 
Em relação ao site – domínio deverá ser registrado 
em nome da Câmara Municipal de Machado e 
todas as senhas serão administradas e geradas 
pelo Técnico de Informática, servidor da Câmara 

Serviço 1   



Municipal de Machado. 
 
- Mapa do site: 
Conheça a Câmara 
História de Machado 
Títulos Honoríficos 
Regimento Interno 
Licitações 
Comissões 
Notícias da Câmara 
Clipagens (Notícias que saíram na mída) 
Nossas Contas 
 
- Vereadores: 
Projetos 
Proposições 
 
- Seções: 
Legislação Municipal 
Leis Ordinárias 
Lei Orgânica 
Leis Complementares 
 
- Processo Legislativo: 
Projetos 
Proposições 
Emendas ao Projeto 
Vetos 
 
- Atos da Mesa: 
Atos  
Portarias 
Decretos Legislativos 
Resoluções 
 
Fale conosco 
Mídias  
Fotos 
TV Câmara (sugerido) 
Vídeo 
Rádio 
 
Portal CEAC – A ser criado e implementado em até 
60 (sessenta) dias após assinatura do contrato. 
 
Site interno Institucional 
Quem Somos 



Serviços 
Contato 
Atendimento Online (chat) 
 
Integrações 
 
Integrado com todos os sistemas já existentes. 
 
Mobilidade 
 
Contas de e-mail – Registradas e administradas pela 
Câmara Municipal de Machado. 
 
50 (cinqüenta) contas de e-mail – Servidor com 
100GB de espaço. 
 
- Segurança: 
Certificado SSL (Cadeado de Segurança) 
Backup de Segurança 
 

Portal da Transparência: 
 
Integração com portal da Transparência, 
acompanhando exigências da contabilidade da 
Câmara Municipal de Machado, devendo ser o 
mesmo customizável. 
 
- Manutenção Preventiva e Suporte: 
O sistema possui manutenções preventivas e 
suporte ao usuário. 
 
Garantia de Domínio e Endereços Eletrônicos – 
Administrados e registrados em nome da Câmara 
Municipal de Machado. Gestão de senhas por conta 
exclusiva do setor de informática do solicitante. 
 

Aplicativo Android: 
 

Informações gerais 
Busca 
Leis, Proposições e Transparência 
Perfil de cara Vereador 
Disponibilidade para Celulares e Tablets 
 
Desenvolvimento + Manutenção 
 

Aplicativos: 



 
Valor Unitário: R$ ... (.....). 

Valor Global da Proposta: R$ ... (....). 

 
Informações gerais 
Busca 
Leis, Proposições e Transparência 
Perfil de cara Vereador 
Disponibilidade para Celulares e Tablets (Apple). 
 
* Os aplicativos acima deverão ser desenvolvidos 
pela empresa que também se responsabilizará por 
sua manutenção constante. O registro dos 
aplicativos deverão ser feitos em nome da Câmara 
Municipal de Machado e todas as senhas referentes 
aos mesmo serão de inteira responsabilidade e 
administração do setor de informática da 
solicitante. 
 

TV Câmara: 
 

Transmissão ao vivo das seções da Câmara 
Municipal no portal e Redes Sociais. A empresa 
deverá disponibilizar Transmissão Online, mediante 
software fornecido pela empresa. 
Equipamentos por conta da solicitante. 
 

Facebook ADS 
 

Gestão e monitoramento de Facebook com links 
patrocinados na página oficial, mediante 
impulsionamentos de notícias atreladas a página 
oficial da solicitante. 
 
* Todas as senhas e gestão da conta dar-se-ão pelo 
setor de informática da solicitante. 
 
- Criação de Artes: 
Criação de 4 (quatro) artes mensais, sendo 1 (uma) 
semanal, para postagens patrocinadas nos canais de 
conveniência da solicitante. 
 
* Backup e Migração de todo conteúdo do site atual 
para o novo, caso necessário. 
 
 



 

Machado, .... de ............... de 2018. 

 

Carimbo padronizado CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 


