À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SETOR DE LICITAÇÕES
Em resposta à solicitação de cotação, visando implementar inovações tecnológicas, a DIRETO TECNOLOGIA
EM SERVICOS CARTORARIOS LTDA. tem a satisfação de submeter a apreciação da Prefeitura de AltamiraPA esta cotação comercial visando atender as necessidades do poder público municipal. Informamos que
os serviços solicitados poderão ser desenvolvidos conforme a necessidade da Administração.
I - ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS
OBJETO: Prestação de serviços de implantação e manutenção da licença de uso de software da Plataforma
Web e Mobile Integrada a serviços públicos para transformação digital tributária, urbanística, sanitária,
ambiental, de transporte e trânsito, envolvendo o lançamento, implementação de nova sistemática da
fiscalização e cobrança de créditos tributários e desburocratização dos atos de licenciamentos de
competência municipal, acompanhados dos serviços de implantação; suporte técnico e operacional;
capacitação; atualização corretiva e evolutiva, assim como de serviços de hospedagem (hosting) das
Soluções de Softwares em Centros de Dados (datacenter) que proverão o seu acesso via internet pública,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com os seguintes
módulos:
Item

Descrição
Plataforma Web de Licenciamento Municipal de
Pessoas Jurídicas
Plataforma com interoperabilidade de dados, em
tempo real, com a Rede Nacional para Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios
(REDESIM da Junta Comercial) e possibilita a
sincronização e uniformização dos procedimentos de
dados cadastrais de pessoas jurídicas entre as
Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Urbanismo,
Finanças, Departamento Municipal de Vigilância
Sanitária, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB) e Secretarial Estadual
de Fazenda.
Realiza o licenciamento digital urbaństico, ambiental,
sanit rio e de localiza̧ o e funcionamento de
empresas. Possui matriz de risco digital das atividades
econ̂micas e utiliza intelig ncia artificial para auxiliar o
empreendedor a realizar o processo de Viabilidade e
Licenciamento de Baixo Risco de forma autom tica, os
Processos de Licenciamento de Alto Risco, Altera̧ o,
Renova̧ o Anual de liceņas e baixa de empresas de
forma 100% online e integrada.

1

2

Plataforma Mobile de Licenciamento Municipal de

Período

Valor Mensal Valor Anual
(R$)
(R$)

12 meses

10.000,00

120.000,00

12 meses

3.800,00

45.600,00

Monsenhor Miguel Inácio 99 - 8 Lafayette Center, Batista Campos, Belém PA, CEP: 66015-170
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4

Pessoas Jurídicas
Ambiente de Desenvolvimento/Homologação e
Produção da Unidade de Suporte T cnico (UST) para uso
do App de Licenciamento Municipal (Disponibilizados nas
lojas Google Play-Android e App Store-iOS) para acesso
dispositivos móveis do tipo celulares, smartphone e
tablet, integrada em tempo real a plataforma municipal
visando desburocratizar o licenciamento municipal de
empresas, abrangendo consulta de viabilidade, alteração
cadastral, renovações anuais e baixa de empresas.
Contemplando servidores para armazenamento e
hospedagem da base de dados em Data Center/Cloud
Computing (nuvens) de alta performance e elevada
segurança com a seguinte especificação: South1 F4s v2 (4
vCPU(s), 8 GB RAM) x 730 Hours; Linux – CentOS; Pay as
you go; 0 managed OS disks – P4.
Plataforma Web de Licenciamento Municipal de
Transporte e Trânsito
Plataforma municipal que realiza a gestão do transporte
e trânsito, integrada em tempo real via Application
Programming Interface (API) com o Departamento de
Tr nsito do Estado (DETRAN) para o licenciamento digital
de véculos em todas as suas modalidades, inclusive pelo
celular. Viabiliza também a interoperabilidade de dados
entre os órgãos de transporte municipal e estadual para
disponibilizar serviço de licenciamento digital de veículos
de transporte coletivo público e privado, fretamento,
Táxi, Moto-Táxi e Moto-Frete, inclusive pelo celular.
Plataforma Web de Lançamento e Gestão do ISS (Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe, Declaração
Eletrônica de Bancos, Monitoramento, Fiscalização e
Contencioso on line)

12 meses

5.000,00

60.000,00

12 meses

15.800,00 189.600,00

Plataforma de emissão de Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica. A NFSe é um documento fiscal codificado em
dígitos binários e acessado por diversos dispositivos
tecnológicos, constituindo como a maneira mais fácil e
segura de registrar e armazenar as prestações de
serviços, entre qualquer cidade brasileira e exterior do
país, sujeitas a tributação do Imposto Sobre Serviço (ISS).
A NFSe segue o padrão da Associação Brasileira das
Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF).
A Solução será customizada conforme a Lei
Complementar nº 116/2003, Lei Complementar nº
123/2006, Lei Complementar nº 128/2008, Lei
Complementar nº 139/2011, Lei Complementar nº
147/2014, Lei Complementar nº 175/2020 e legislação
municipal.
A Solução operará integrada a Plataforma de
Licenciamento de Pessoas Jurídicas, Licenciamento de
Monsenhor Miguel Inácio 99 - 8 Lafayette Center, Batista Campos, Belém PA, CEP: 66015-170
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6

Obras, dentre outras, e ao Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratório
(PGDAS-D)
realizando
a
gestão
automatizada da alíquota do ISS, a notificação e o
processamento
digital
dos
eventos
de
desenquadramento e exclusão do Simples Nacional,
malha fina fiscal e arquivos digitais padronizados para
processamento no Sistema Único de Fiscalização e
Contencioso do Simples Nacional (SEFISC) da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (SRFB). Realiza a gestão
automática dos serviços cujo ISS deve ser recolhido no
estabelecimento do prestador e/ou no local da prestação.
Plataforma Web de emissão de Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica Avulsa (NFSe Avulsa)
Licenças de uso de software de Ambiente de
Desenvolvimento, Homologação e Produção de
Plataforma Municipal responsiva a ser disponibilizada em
Plataforma Web para execução da Nota Fiscal de Serviços
Avulsa (NFSA), ISS FIXO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS E
AUTÔNOMOS
A Nota Fiscal de Serviços Avulsa é o documento fiscal
emitidos por profissionais autônomos, com o objetivo de
materializar os fatos geradores do ISS, por meio do
registro online das prestações de serviços sujeitas à
tributação do ISS decorrente de serviços realizados por
profissionais autônomos.
Plataforma Web de Gestão do IPTU e ITBI
Licenças de uso de software de Ambiente de
Desenvolvimento, Homologação e Produção de
Plataforma Municipal responsiva a ser disponibilizada em
Plataforma Web para execução da Plataforma IPTU e ITBI
online.

12 meses

12 meses

2.400,00

28.800,00

6.000,00

72.000,00

A plataforma municipal de gerenciamento dos tributos
imobiliários é uma iniciativa que visa gerar mais facilidade
e conforto para os contribuintes e economia para os
cofres públicos, isso porque ela permite que diversos
serviços sejam realizados de maneira totalmente digital.
Permitirá a geração e pagamento de boletos do IPTU, ITBI
e Taxas pelo celular. Emissão de boletos de forma online,
com compensação instantânea utilizando o Qr Code do
Pix.
Possibilitará alteração do cadastro do imóvel, consultas
de débitos, solicitações de desmembramentos,
unificação de imóveis.

Monsenhor Miguel Inácio 99 - 8 Lafayette Center, Batista Campos, Belém PA, CEP: 66015-170
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9

Plataforma Web de Conciliação da Dívida
Licenças de uso de software de Ambiente de
Desenvolvimento, Homologação e Produção de
Plataforma Municipal responsiva a ser disponibilizada
para a conciliação online da dívida ativa tributária e não
tributária da fazenda pública municipal, com modernas
tecnologias para realizar a gestão eficiente e
automatizada da cobrança amigável e judicial, via
Protesto Eletrônico ou Execução Fiscal Eletrônica.

12 meses

1.800,00

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (SAT
OFFLINE)
Sistema de Protocolo; Gerenciamento dos Tributos
(Impostos, Contribuição de Melhoria e Taxas Diversas);
PAF – Processo de Administração Fiscal (auditoria e
fiscalização); SIAF - Auto de Infração/Multas; Notificações
de Débitos; Processos Eletrônicos; Certidões de
Regularidade Fiscal, integrada ao ambiente web; Protesto
Eletrônico de CDA; Procuradoria (contencioso
administrativo, gestão de Dívida Ativa, Execução Fiscal
Eletrônica, integrada ao PJE do TJ-PA).

12 meses

4.800,00

57.600,00

DEMAIS SERVIÇOS ON LINE, INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA E DE SEGURANÇA DE DADOS DA
SOLUÇÃO

12 meses

2.400,00

28.800,00

21.600,00

I - Domicílio Tributário Eletrônico
Moderniza o processo administrativo ﬁscal, prevendo a
possibilidade dos atos e termos processuais serem
formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos
em formato digital.
II - Certiﬁcado Digital
Login de acesso com senha aos contribuintes deﬁnidos
pela prefeitura e por Certiﬁcação Digital seguindo os
padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras
(ICP-Brasil).
III - APIs
APIs para integração em tempo real da plataforma da
prefeitura com ambientes corporativos públicos, e de
empresas privadas com plataformas próprias para
otimização de serviços públicos online.
IV - Boleto com Registro e PIX
Monsenhor Miguel Inácio 99 - 8 Lafayette Center, Batista Campos, Belém PA, CEP: 66015-170

Emissão do boleto de pagamento com registro do QR
Code do Pix para recolhimento rápido, seguro e
compensação de guias de pagamento de forma
automática e instantânea para todas as plataformas web
e mobile.
V – LGPD
A plataforma contempla regras parametrizadas para
coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento
de dados pessoais nos termos da Lei nº 13.709/2018,
garantindo mais segurança para o usuário.
VI - Hospedagem da Plataforma Web em Data
Center/Cloud Computing (Ambiente em Nuvens)
A Plataforma Webl Integrada com o acesso e o uso Online
dos dados e manutenção em um servidor de uso exclusivo
do Município, que será hospedado um Data Center /
Cloud Computing de alta performance e elevada
segurança no arquivamento da base de dados,
disponibilidade e escalabilidade, baixo custo e backup em
storage com custódia externa.
VII - Certificações de Segurança
Segurança, Gestão de Sistemas Operacionais e Aplicações
em Data Center / Cloud Computing. Dentre os serviços
do Gerenciamento de Servidores oferecidos estão: a)
Aplicação de regras de firewall; b) Acompanhamento dos
gráficos de uso de banda; c) Monitoramento de portas
(portas TCP, ex: HTTP-80, FTP21, SMTP-25); d)
Monitoramento avançado (CPU, memória, espaço em
disco, IO, Web Robots); e) Backup e restore; f) Suporte
técnico; g) Aplicação de patchs; h) Autenticação,
integridade de dados e privacidade dos serviços
garantidos via SSH SOBRE HTTPS.
VIII – Infraestrutura do Ambiente Operacional da
Plataforma Integrada
O ambiente operacional deverá ser composto do
seguinte: a) Um servidor de aplicação JBOSS; b) Um
servidor de banco de dados; c) Um Storage Area Network
(SAN); d) Rotina diária de backup; e) Sistema operacional
Linux CentOS versão 7; f) Banco de dados PostgreSQL 9.3.
IX - UI e UX Mobile
Ambiente desenvolvido e em permanente evolução,
baseado na experiência do usuário para oferta de serviços
digitais responsivos e na palma da mão do servidor
público, empreendedores e contribuintes.
X - Inteligência Artiﬁcial
Monsenhor Miguel Inácio 99 - 8 Lafayette Center, Batista Campos, Belém PA, CEP: 66015-170

Busca pela introdução permanente de recursos de
automatização de trabalho de máquinas, garantindo a
otimização na oferta de serviços públicos digitais,
interoperando e sincronizando dados e informações em
tempo real, entre os entes federados, empresas, cidadãos
e contribuintes.
XI – Blockchain
Atualizações contínuas da tecnologia na plataforma,
garantindo a integridade e a segurança das transações
entre gestores, servidores públicos, empreendedores e
cidadãos. Aumentando a credibilidade, a transparência, a
eﬁciência e a conﬁança na prefeitura.
10 Manutenção Corretiva e Suporte On-Line
Manutenção Corretiva: A manutenção da Plataforma
Integrada obedecerá a norma [ISO/IEC, 2006], ou seja,
que a manutenção corretiva refere-se modificação de
um produto de software executada após a entrega a fim
de corrigir os problemas detectados, concretizando o
aperfeiçoamento da plataforma para alinh -lo aos
requisitos, o que inclui acertos emergenciais de
programas.

12 meses

4.000,00

48.000,00

12 meses

8.000,00

96.000,00

64.000,00

768.000,00

Suporte On-Line
Será disponibilizado suporte técnico remoto para o
tratamento de falhas, dúvidas e orientações técnicas
acerca dos usos da web e mobile, bem como a
investigação e tratamento de supostos erros.
Assessoria jurídico-tributária e treinamento online a ser
11 realizado de modo permanente aos servidores públicos
para uso das tecnologias e suas inovações.
VALOR TOTAL
II - Validade da Proposta: 90 dias.
III - Prazo de entrega dos serviços será: Conforme demanda da Prefeitura.
IV - Prazo de vigência: 12 meses.
V - A empresa DIRETO TECNOLOGIA EM SERVICOS CARTORARIOS LTDA., é ciente de todas as condições
da presente cotação e concorda com as mesmas;
VI – E-MAIL: pcampos@direto.tech
BELÉM, 19 DE MARÇO DE 2021.
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PAULO SERGIO CAMPOS
DE SOUZA:42540607268

Assinado de forma digital por PAULO
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DIRETO TECNOLOGIA EM SERVICOS CARTORARIOS LTDA.
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COTAÇÃO DE PREÇOS
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
implantação e manutenção da licença de uso de software da Plataforma
Web e Mobile Integrada a serviços públicos para transformação digital
tributária, urbanística, sanitária, ambiental, de transporte e trânsito,
envolvendo o lançamento, implementação de nova sistemática da
fiscalização e cobrança de créditos tributários e desburocratização dos
atos de licenciamentos de competência municipal, acompanhados do
serviços de implantação; suporte técnico e operacional; capacitação;
atualização corretiva e evolutiva, assim como de serviços de
hospedagem (hosting) das Soluções de Softwares em Centros de Dados
(datacenter) que proverão o seu acesso via internet pública.

Travessa Quintino Bocaiúva, N° 2301, Sala 1804
CEP: 66.045-315. Belém, Pará, Brasil

Ao
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Altamira, Estado do Pará.
Período
Item

Descrição

Valor
Mensal
(R$)

Valor
Mensal
(R$

7.000,00

84.000,00

Plataforma Web de Licenciamento Municipal de
Pessoas Jurídicas

1

Plataforma com interoperabilidade de dados, em
tempo real, com a Rede Nacional para
Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios (REDESIM da Junta
Comercial) e possibilita a sincronização e
uniformização dos procedimentos de dados
cadastrais de pessoas jurídicas entre as
Secretarias Municipais de Meio Ambiente,
Urbanismo, Finanças, Departamento Municipal de
Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros Militar,
Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e
Secretarial Estadual de Fazenda.

12 meses

Realiza o licenciamento digital urbaństico,
ambiental, sanit́rio e de localizã̧o e
funcionamento de empresas. Possui matriz de risco
digital das atividades econ̂micas e utiliza
inteliĝncia artificial para auxiliar o empreendedor a
realizar o processo de Viabilidade e Licenciamento
de Baixo Risco de forma autoḿtica, os Processos
de Licenciamento de Alto Risco, Alterã̧o,
Renovã̧o Anual de liceņas e baixa de empresas
de forma 100% online e integrada.
Plataforma Mobile de Licenciamento Municipal
de Pessoas Jurídicas
Ambiente de Desenvolvimento/Homologação e
Produção da Unidade de Suporte T́cnico (UST)
para uso do App de Licenciamento Municipal
(Disponibilizados nas lojas Google Play-Android e
App Store-iOS) para acesso dispositivos móveis do
tipo celulares, smartphone e tablet, integrada em
tempo real a plataforma municipal visando
desburocratizar o licenciamento municipal de
_________________________________________________________________________________
Travessa Quintino Bocaiuva, 2301, Ed. Rogério Fernandez Sala 1804, Bairro: Cremação, CEP:
66.045-315 – Belém – PA – Telefone: (91) 2121-9006.

2

empresas, abrangendo consulta de viabilidade,
alteração cadastral, renovações anuais e baixa de
empresas.
Contemplando
servidores
para
armazenamento e hospedagem da base de dados
em Data Center/Cloud Computing (nuvens) de alta
performance e elevada segurança com a seguinte
especificação: South1 F4s v2 (4 vCPU(s), 8 GB
RAM) x 730 Hours; Linux – CentOS; Pay as you go;
0 managed OS disks – P4.

12 meses

4.000,00

48.000,00

Plataforma Web de Licenciamento Municipal de
Transporte e Trânsito

3

Plataforma municipal que realiza a gestão do
transporte e trânsito, integrada em tempo real via
Application Programming Interface (API) com o 12 meses
Departamento de Tr̂nsito do Estado (DETRAN)
para o licenciamento digital de véculos em todas as
suas modalidades, inclusive pelo celular. Viabiliza
também a interoperabilidade de dados entre os
órgãos de transporte municipal e estadual para
disponibilizar serviço de licenciamento digital de
veículos de transporte coletivo público e privado,
fretamento, Táxi, Moto-Táxi e Moto-Frete, inclusive
pelo celular.

2.000,00

24.000,00

14.000,00

168.000,00

Plataforma Web de Lançamento e Gestão do ISS
(Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe,
Declaração
Eletrônica
de
Bancos,
Monitoramento, Fiscalização e Contencioso on
line)

4

Plataforma de emissão de Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica. A NFSe é um documento fiscal
codificado em dígitos binários e acessado por
diversos dispositivos tecnológicos, constituindo
como a maneira mais fácil e segura de registrar e
armazenar as prestações de serviços, entre
qualquer cidade brasileira e exterior do país,
sujeitas a tributação do Imposto Sobre Serviço
(ISS). A NFSe segue o padrão da Associação
Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais
(ABRASF).

12 meses

A Solução será customizada conforme a Lei
Complementar nº 116/2003, Lei Complementar nº
123/2006, Lei Complementar nº 128/2008, Lei
_________________________________________________________________________________
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Complementar nº 139/2011, Lei Complementar nº
147/2014, Lei Complementar nº 175/2020 e
legislação municipal.
A Solução operará integrada a Plataforma de
Licenciamento
de
Pessoas
Jurídicas,
Licenciamento de Obras, dentre outras, e ao
Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D)
realizando a gestão automatizada da alíquota do
ISS, a notificação e o processamento digital dos
eventos de desenquadramento e exclusão do
Simples Nacional, malha fina fiscal e arquivos
digitais padronizados para processamento no
Sistema Único de Fiscalização e Contencioso do
Simples Nacional (SEFISC) da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB). Realiza a gestão
automática dos serviços cujo ISS deve ser recolhido
no estabelecimento do prestador e/ou no local da
prestação.
Plataforma Web de emissão de Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica Avulsa (NFSe Avulsa)

5

Licenças de uso de software de Ambiente de
Desenvolvimento, Homologação e Produção de
Plataforma
Municipal
responsiva
a
ser
disponibilizada em Plataforma Web para execução
da Nota Fiscal de Serviços Avulsa (NFSA), ISS
FIXO
DE
PROFISSIONAIS LIBERAIS E
AUTÔNOMOS

12 meses

1.000,00

12.000,00

A Nota Fiscal de Serviços Avulsa é o documento
fiscal emitidos por profissionais autônomos, com o
objetivo de materializar os fatos geradores do ISS,
por meio do registro online das prestações de
serviços sujeitas à tributação do ISS decorrente de
serviços realizados por profissionais autônomos
Plataforma Web de Gestão do IPTU e ITBI

6

Licenças de uso de software de Ambiente de
Desenvolvimento, Homologação e Produção de
Plataforma
Municipal
responsiva
a
ser
disponibilizada em Plataforma Web para execução
12 meses
da Plataforma IPTU e ITBI online.

5.000,00

60.000,00

A plataforma municipal de gerenciamento dos
_________________________________________________________________________________
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tributos imobiliários é uma iniciativa que visa gerar
mais facilidade e conforto para os contribuintes e
economia para os cofres públicos, isso porque ela
permite que diversos serviços sejam realizados de
maneira totalmente digital.
Permitirá a geração e pagamento de boletos do
IPTU, ITBI e Taxas pelo celular. Emissão de boletos
de forma online, com compensação instantânea
utilizando o Qr Code do Pix.
Possibilitará alteração do cadastro do imóvel,
consultas
de
débitos,
solicitações
de
desmembramentos, unificação de imóveis.
Plataforma Web de Conciliação da Dívida

7

Licenças de uso de software de Ambiente de
Desenvolvimento, Homologação e Produção de
Plataforma
Municipal
responsiva
a
ser
disponibilizada para a conciliação online da dívida
ativa tributária e não tributária da fazenda pública
municipal, com modernas tecnologias para realizar
a gestão eficiente e automatizada da cobrança
amigável e judicial, via Protesto Eletrônico ou
Execução Fiscal Eletrônica.

12 meses

2.000,00

24.000,00

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
(SAT OFFLINE)

8

Sistema de Protocolo; Gerenciamento dos Tributos
(Impostos, Contribuição de Melhoria e Taxas
Diversas); PAF – Processo de Administração Fiscal
(auditoria e fiscalização); SIAF - Auto de
Infração/Multas;
Notificações
de
Débitos;
Processos Eletrônicos; Certidões de Regularidade
Fiscal, integrada ao ambiente web; Protesto
Eletrônico de CDA; Procuradoria (contencioso
administrativo, gestão de Dívida Ativa, Execução
Fiscal Eletrônica, integrada ao PJE do TJ-PA).
DEMAIS
SERVIÇOS
ON
LINE,
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE
SEGURANÇA DE DADOS DA SOLUÇÃO

12 meses

5.000,00

60.000,00

I - Domicílio Tributário Eletrônico
_________________________________________________________________________________
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Moderniza o processo administrativo ﬁscal,
prevendo a possibilidade dos atos e termos
processuais serem formalizados, tramitados,
comunicados e transmitidos em formato digital.
II - Certiﬁcado Digital
Login de acesso com senha aos contribuintes
deﬁnidos pela prefeitura e por Certiﬁcação Digital
seguindo os padrões da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).
III - APIs
APIs para integração em tempo real da plataforma
da prefeitura com ambientes corporativos públicos,
e de empresas privadas com plataformas próprias
para otimização de serviços públicos online.
IV - Boleto com Registro e PIX
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Emissão do boleto de pagamento com registro do
QR Code do Pix para recolhimento rápido, seguro
e compensação de guias de pagamento de forma
automática e instantânea para todas as plataformas
web e mobile.

12 meses

3.000,00

36.000,00

V – LGPD
A plataforma contempla regras parametrizadas
para coleta, armazenamento, tratamento e
compartilhamento de dados pessoais nos termos
da Lei nº 13.709/2018, garantindo mais segurança
para o usuário.
VI - Hospedagem da Plataforma Web em Data
Center/Cloud Computing (Ambiente em Nuvens)
A Plataforma Webl Integrada com o acesso e o uso
Online dos dados e manutenção em um servidor de
uso exclusivo do Município, que será hospedado
um Data Center / Cloud Computing de alta
performance e elevada segurança no arquivamento
da base de dados, disponibilidade e escalabilidade,
baixo custo e backup em storage com custódia
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externa.
VII - Certificações de Segurança
Segurança, Gestão de Sistemas Operacionais e
Aplicações em Data Center / Cloud Computing.
Dentre os serviços do Gerenciamento de
Servidores oferecidos estão: a) Aplicação de regras
de firewall; b) Acompanhamento dos gráficos de
uso de banda; c) Monitoramento de portas (portas
TCP, ex: HTTP-80, FTP21, SMTP-25); d)
Monitoramento avançado (CPU, memória, espaço
em disco, IO, Web Robots); e) Backup e restore; f)
Suporte técnico; g) Aplicação de patchs; h)
Autenticação, integridade de dados e privacidade
dos serviços garantidos via SSH SOBRE HTTPS.
VIII – Infraestrutura do Ambiente Operacional da
Plataforma Integrada
O ambiente operacional deverá ser composto do
seguinte: a) Um servidor de aplicação JBOSS; b)
Um servidor de banco de dados; c) Um Storage
Area Network (SAN); d) Rotina diária de backup; e)
Sistema operacional Linux CentOS versão 7; f)
Banco de dados PostgreSQL 9.3.
IX - UI e UX Mobile
Ambiente desenvolvido e em permanente evolução,
baseado na experiência do usuário para oferta de
serviços digitais responsivos e na palma da mão do
servidor público, empreendedores e contribuintes.
X - Inteligência Artiﬁcial
Busca pela introdução permanente de recursos de
automatização de trabalho de máquinas,
garantindo a otimização na oferta de serviços
públicos digitais, interoperando e sincronizando
dados e informações em tempo real, entre os entes
federados, empresas, cidadãos e contribuintes.
XI – Blockchain
Atualizações contínuas da tecnologia na
plataforma, garantindo a integridade e a segurança
_________________________________________________________________________________
Travessa Quintino Bocaiuva, 2301, Ed. Rogério Fernandez Sala 1804, Bairro: Cremação, CEP:
66.045-315 – Belém – PA – Telefone: (91) 2121-9006.

das transações entre gestores, servidores públicos,
empreendedores e cidadãos. Aumentando a
credibilidade, a transparência, a eﬁciência e a
conﬁança na prefeitura.
Manutenção Corretiva e Suporte On-Line
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Manutenção Corretiva: A manutenção da
Plataforma Integrada obedecerá a norma [ISO/IEC,
2006], ou seja, que a manutenção corretiva referese ̀ modificação de um produto de software
executada após a entrega a fim de corrigir os
problemas
detectados,
concretizando
o
aperfeiçoamento da plataforma para alinh́-lo aos
requisitos, o que inclui acertos emergenciais de
programas.

12 meses

5.000,00

60.000,00

12 meses

2.000,00

24.000,00

50.000,00

600.000,00

Suporte On-Line
Será disponibilizado suporte técnico remoto para o
tratamento de falhas, dúvidas e orientações
técnicas acerca dos usos da web e mobile, bem
como a investigação e tratamento de supostos
erros.
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Assessoria jurídico-tributária e treinamento online a
ser realizado de modo permanente aos servidores
públicos para uso das tecnologias e suas
inovações.

VALOR TOTAL

1. VALOR GLOBAL: O valor mensal dos serviços é de R$ 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS) e o valor global da proposta de preço é de R$
600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) ao ano.
2. DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL: SOLUÇÕES E TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA EIRELI – ME
CNPJ: 19.969.654/0001-56
ENDEREÇO:
EDIFÍCIO ROGÉLIO FERNADEZ
Travessa Quintino Bocaiúva, nº 2301, Sala 1804
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Bairro da Cremação – Belém/PA - CEP 66.045-315
Email: ip.depfinanceiro@gmail.com
Telefone/fax: (91) 2121-9006

3. CONFIDENCIALIDADE
Todos os dados e resultados do trabalho conjunto são de caráter estritamente
confidencial e de propriedade exclusiva da Prefeitura, não devendo ser divulgada em
nenhuma circunstância, a menos que autorizado expressamente.
4. PRAZO DE IMPLANTAÇÃO
•

Imediato (na data da assinatura do contrato)

5. VALIDADE DA PROPOSTA
•

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.
Belém, 19 de março de 2021.

SOLUCOES E TECNOLOGIA Assinado de forma digital por SOLUCOES
E TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA
PARA GESTAO PUBLICA
EIRELI:19969654000156
Dados: 2021.03.19 19:12:00 -03'00'
EIRELI:19969654000156
SOLUÇÕES E TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA
CNPJ n° 19.969.654/0001-56

RODOLFO REGIS
NOGUEIRA
CABRAL

Assinado de forma digital por
RODOLFO REGIS NOGUEIRA
CABRAL
Dados: 2021.03.23 09:00:03
-03'00'
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