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Memorando nº 007/2021                            Poço das Antas, 06 de julho de 2021. 

 

Da: Presidente da Câmara de Vereadores 
Para: Diretora Legislativa 
Assunto: Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação.  

 

Senhora Diretora Legislativa: 

Solicitamos a contratação de empresa prestadora de serviços de tecnologia 

da informação e comunicação, visando elaborar novo layout do site, bem como para 

manutenção, suporte, licenciamento e hospedagem das informações e dos atos públicos 

de interesse coletivo e geral, no sítio oficial da rede mundial de computadores (internet) 

e do Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Poço das Antas.  

A necessidade da contratação dos serviços ora propostos, justifica-se em 

razão de que o contrato em vigor tem o seu vencimento previsto para 30 de setembro de 

2021. 

A Carta de Serviços oferecidos ao Usuário, o acesso a Ouvidoria e 

a Avaliação Continuada dos Serviços Prestados devem ser observados na contratação. 

Ao mesmo tempo, as informações e notícias divulgadas, os atos legislativos, as contas 

públicas, os contratos administrativos, bem como as normas legais vigentes, devem 

privilegiar os princípios da transparência e da publicidade.  

Quanto ao valor da contratação, solicito que se faça pesquisa de valores 

de mercado, não podendo o valor total superar R$ 9.000,00 (nove mil reais) por ano, 

compreendendo: a elaboração do layout do site, despesas mensais para manutenção, 

suporte, licenciamento e hospedagem, pelo prazo de um ano, podendo ser renovado 

conforme previsão da Lei 8.666/93. 

 As despesas deverão correr por conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

01.031.0001.2001 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA 

3.3.3.9.0.40.00.000000 - SERV. TECN. INFORMACAO E COMUNICACAO - P. JURIDICA 

                                          
  Atenciosamente, 

 
 

                                                                                         Andréia Brinckmann Griebeler 
         Presidente  
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