
 

 

CONSULTA DE PREÇOS DO MERCADO 
 

O CIM-AMFRI com o objetivo de executar as ações previstas no plano de trabalho do Programa 

21/2022 - PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 

– PAM, vem pelo presente comunicar aos interessados que está recebendo propostas para “Contratação de 

empresa especializada no fornecimento de plataforma multifuncional para implantação do Projeto de 

Atualização e Modernização das Atividades Municipais – PAM II aos municípios consorciados, 

contemplando assistência técnica, suporte, consultoria/assessoria técnica especializada, 

capacitação/treinamento presencial e virtual dos servidores municipais, atualização de versões, 

hospedagem dos dados e suporte local e remoto aos usuários internos e externos”,  com o seguinte escopo: 

 

AÇÕES 

1. Disponibilização de Plataforma Multifuncional APP (aplicativo IOS e Android) 
para consulta e acompanhamento eletrônico das obras municipais aos 
municípios consorciados; 

2. Disponibilização de Plataforma Multifuncional APP (aplicativo IOS e Android) 
para cadastro, gestão e fiscalização das atividades administrativas através do 
compliance/controladoria aos municípios consorciados; 

3. Capacitação/treinamento presencial e virtual, através de equipe técnica 
especializada, visando a modernização do setor de licitações e contratos com 
atualização das legislações municipais para implantação da Nova Lei de 
Licitações - Lei 14.133/2021; 

4. Capacitação/treinamento presencial e virtual, através de equipe técnica 
especializada, visando a modernização e atualização das atividades 
municipais voltadas advocacia pública municipal; 

5. Capacitação/treinamento presencial e virtual, através de equipe técnica 
especializada, visando a modernização e atualização das atividades 
municipais na implantação do compliance/controladoria nos municípios 
consorciados; 

6. Os Portais deverão possuir todas as suas funcionalidades em ambiente WEB, 
via “browser” (Internet Explorer e/ou Firefox e/ou Google Chrome), utilizando 
“SSL” (protocolo de segurança que criptografa todos os dados trafegados 
entre o computador do usuário e o da solução a ser utilizada) através da 
internet, com o objetivo de acesso às informações de forma segura pelos 
usuários; 

7. Os APPs deverão possuir rotina onde o poder público possa realizar a 
autorização para acesso pelos usuários, que se dará em ambiente seguro 
HTTPS, utilizando-se de login e senha ou através de Certificado Digital ICP-
Brasil. 
7.1.   

 



O prazo da execução será de até 06 (seis) meses dos serviços, com no mínimo 360 (trezentos e 

sessenta) horas de capacitação e treinamento dos servidores municipais inscritos no programa PAM II. 

As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: compras@cim-amfri.sc.gov.br , até o dia 

19/07/2022. 

 

Itajaí, 13 de julho de 2022. 

 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

Diretor Financeiro – CIM-AMFRI 

 

 

 
 

 

 

ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

PROPONENTE:  

CPF / CNPJ:  

ENDEREÇO E TELEFONE:  

ENDEREÇO DE E-MAIL  

PROPOSTA DE PREÇOS 

EETAPAS 
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM 

ENTREGUES 

INDICAD. FÍSICOS VALOR (R$) 

UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL 

1 a 3 Prestação de Serviços de Produção Cultural mês 12   

VALOR TOTAL: R$ XXXXXXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

- A presente proposta incluí todos os custos relativos a impostos, taxas e encargos (à exceção dos encargos patronais no 

caso de pessoa física). 

- Para efeito de avaliação e classificação da proposta no preço acima proposto por pessoas físicas será considerado o 

acréscimo de 20% (vinte por cento) relativo a contribuição patronal do INSS. 

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias. 

Local e Data: 

 

 

XXXX, XX de abril de 2022 

 

 

(Nome, CPF ou CNPJ) 

 

__________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

 

mailto:compras@cim-amfri.sc.gov.br

