Estado do Rio Grande do Sul

Câmara Municipal de Vereadores de São Valentim

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2021

Fabiano Gaboardi, Presidente da Câmara de Vereadores de São
Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 24, inciso I, da Lei
Federal n. 8.666/93 e alterações, expede o presente ato de dispensa de procedimento
licitatório, para contratar com SLAH INFORMÁTICA – JHONATAN BENETTI - ME,
tendo como objeto Contratação de prestação de serviços de desenvolvimento e suporte
do site oficial da Câmara Municipal de Vereadores de São Valentim, pela
CONTRATADA, sendo que a mesma criará todas as funcionalidades e layout do
mesmo, em comum acordo com a Mesa Diretora da Câmara, em especial, Diagramação
de conteúdo (textos e imagens) estático; Desenvolvimento de Painel administrativo
acessado por senha para publicação de notícias e editais; Registro e configuração de
domínio público (.rs.gov.br); Registro e configuração de hospedagem de site em
servidor 24hrs online; Criação de e-mails personalizados; Contratação de hospedagem
do site e de e-mails em servidor 24hrs online (mensalidade inclusa no valor deste
contrato no plano 500MB de espaço e 5GB/mês de transferência de arquivos);
Manutenção e atualização de conteúdos estáticos do site; Backup de segurança semanal
dos arquivos e do banco de dados MySQL; Restauração de backup em caso de invasão
de hackers, ou eventuais problemas de informática que levem a perda dos dados;
Criação de novas áreas do site (áreas estáticas, não incluso sistemas ou programações
que não estejam na proposta); Suporte técnico via telefone, e-mail e ticket online pelo
painel administrativo do site, bem como desenvolver as mudanças e alterações que se
fizerem necessárias a fim de cumprir eventual legislação que altere as necessidades de
divulgação de dados por parte da Câmara de Vereadores, no valor total de R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais).

São Valentim RS, 08 de fevereiro de 2021.

Fabiano Gaboardi,
Presidente.
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