CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ Nº 78.114.121/0001-51
Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone: (46) 3555-2168
camaraplanalto@hotmail.com – www.cmvp.pr.gov.br

85750-000
PLANALTO
TERMO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO Nº 001/2017

-

PARANÁ

A Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, Estado do Paraná, faz saber,
visando premiar a transparência e a publicidade de seus atos, bem como proporcionar a
todos os interessados igualdade de condições no fornecimento de serviços/produtos a este
ente público, que esta tramitando processo para aquisição do seguinte produto:

Contratação de empresa visando à prestação de serviço de
Desenvolvimento e Manutenção de Website, devendo conter as seguintes
especificações abaixo:
 Apresentação da Câmara de Vereadores;
a) Histórico;
b) Galeria de Vereadores;
c) Notícias;
d) Fotos;
e) Formulário de Contrato;
 Apresentação dos Vereadores;
a) Histórico dos Vereadores;
b) Fotos e informações sobre os mesmos;
c) Principais trabalhos realizados pelo vereador através de um banco de dados
que pode ser implementado a qualquer a qualquer momento de qualquer
computador com acesso à Internet;
d) Formulário de contato;
 Apresentação dos trabalhos do Legislativo;
a) Sistema para inclusão de Projetos de Lei, Indicações, Requerimentos e outras
proposições dos vereadores;
b) Sistema para inclusão de todas as Leis desde a criação do Município;
c) Sistema de busca para que os internautas possam fazer pesquisas por
número de documentos, ano, data ou palavras-chave;
d) Sistema para upload de arquivos do tipo PDF;
e) Painel de controle;
f) Painel de controle onde poderão ser inclusos todos os documentos e
informações do site;
g) Sistema de controle estatístico;
 Links Disponíveis;
a) Portal de Transparência;
b) Dioems;
c) Prefeitura Municipal;
d) Redes Sociais;
e) Cidadania;
f) Plano Diretor;
 Hospedagem de Site em servidor segura e veloz;
a) 600 MB de espaço;
b) 6 GB de tráfego mensal;
OBJETO:
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c) Contas de e-mail ilimitadas;
d) Servidor Windows;
e) Acesso ao Site via IOS e/ou Android
PRAZO DE VIGENCIA: Contratação do referido serviço se dá de
13 de fevereiro de 2017, a 31 de janeiro de 2018, podendo ser
prorrogado por mais um ano mediante assinatura de novo
contrato.
PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do serviço
contratado se dá em acordo ao prazo inicial da vigência.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30
(trinta) dias após a entrega do objeto, com apresentação da respectiva
nota fiscal e assinatura do contrato.
Outrossim, convoca a todos os interessados a apresentarem proposta financeira
(orçamento), para fornecimento do referido produto.
Referida proposta deverá ser apresentada em documento timbrado da Empresa
interessada, contendo o número do CNPJ e assinatura de seu sócio administrador, devendo
ser protocolada, em envelope fechado, nas dependências desta Casa de Leis, até às
09h00min (nove horas), do dia 07 de fevereiro de 2017, momento em que se procederá a
abertura de todas as propostas apresentadas.
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