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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – Simplificado 030/2022 

 

1 OBJETIVOS  

a) Objetivo Geral   

O objetivo deste documento é que o proponente desenvolva, crie e hospede (na nu-

vem) o novo website para a Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, realizando a 

migração integral de dados do antigo website.  

b) Objetivos Específicos  

O website a ser desenvolvido deverá atender os seguintes objetivos:  

a) Possibilitar fácil acesso aos conteúdos;  

b) Apresentar elevado desempenho na navegação;  

c) O layout deverá permitir uma boa interação do usuário com o website;  

d) Permitir que seja carregado qualquer tipo de arquivo (PDF, imagens, vídeos);  

e) Permitir uma fácil e rápida atualização de conteúdos pelos;  

f) Administradores;  

g) Manutenção e alterações quando necessário;  

h) Menus com links para sites externos;  

i) Criação de novos menus sempre que preciso;  

j) Acesso total a todos os menus seja pra alimentação de um ou criação de 

outros; 

k) O website deve ter 100% de responsividade.  

 

2 PÚBLICO ALVO  

O público alvo do website serão os integrantes do Poder Executivo Municipal e toda a  

sociedade, uma vez que o objetivo é hospedar dados e  divulgar com transparência as 

informações de serviços e ações da Prefeitura Municipal. A internet tem  alcance global, 

assim, todas as pessoas interessadas no assunto poderão ter acesso às  informações.  
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3 METAS  

O desenvolvimento do website para a Prefeitura Municipal deverá atender as  

seguintes metas:  

a) Elaboração do layout e design;  

b) Levantamento analise e projeto de distribuição de conteúdo e navegação;  

c) Desenvolvimento de páginas e portais web  

d) Desenvolvimento da área administrativa do website;  

e) Capacitação dos usuários administrativos do site.  

 

4 METODOLOGIA 

Cabe a contratada elaborar o projeto, descrevendo todas as  funcionalidades, o pla-

no de atividades e o cronograma com pontos de controle definidos, e atender meto-

dologia para o desenvolvimento do website.  

4.1 Descrição do serviço  

A contratada deverá cumprir os seguintes requisitos no desenvolvimento do 

website.  

a) Desenvolvimento;  

b) Criação;  

c) Hospedagem;  

d) Permissão de gerenciamento de 100% do conteúdo do site pela prefeitura;  

e) As páginas web deverão ser construídas de forma que quando colocadas em  

produção possam ter o seu conteúdo (imagens, arquivos PDF, menus) atualiza-

do facilmente por usuários gestores, sem necessidade de conhecimentos técni-

cos na área de desenvolvimento web;  

f) Não deve existir um número máximo de arquivos a serem inseridos; 

g) Migração de dados do website anterior. 

 

 4.2 Edição e Arte  
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∙ A contratada deverá atender os seguintes requisitos para  edição e arte do web-

site:  

a) Modelação da estrutura interna da aplicação com base em seus componentes e  
relacionamentos;  

b) Layout moderno e funcional, seguindo a identificação visual proposta pela  
Prefeitura Municipal;  

c) Planejamento da estrutura de forma que o usuário obtenha facilmente as in-

formações e serviços desejados;  

d) O layout deverá ser atraente e funcional, de modo de modo que facilite a  co-
municação com o usuário através de uma linguagem condizente com os  obje-
tivos do website;  

e) Realização do levantamento e detalhamento dos requisitos funcionais e não  
funcionais das páginas web com os usuários;  

f) Realização da validação dos requisitos funcionais e não funcionais  
documentados com os usuários responsáveis;  

g) Definição das mídias e os efeitos adicionais que serão utilizados (animações,  
HTML dinâmico, multimídia);  

h) Definição da estrutura de navegação (mapa de navegação) das paginas da  
web;  

i) Planejamento da usabilidade e acessibilidade das paginas web.  

j) Criação de menus sempre que preciso pelo próprio administrador do website  sem 
a necessidade de conhecimentos técnicos na área e desenvolvimento web.  

4.3 Forma de hospedagem 

 

A contratada deverá fornecer a hospedagem do website por  períodos de 12 meses 

podendo ser renovado. A hospedagem deverá conter as  tecnologias:  

a) Multiusuário;  

b) Atualização ilimitada;  

c) Redirecionamentos de e-mail;  

d) Antivírus no e-mail;  

e) Anti-spam;  

f) Backup diário;  

g) SSL dedicado.  

 

 

4.4 Sistema de Manutenção  
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A contratada deverá fornecer ou custear a hospedagem por 12  meses, podendo 

ser renovada sempre que preciso.  

O servidor de hospedagem deve conter as seguintes tecnologias:  

a) O proponente ou a contratada deverá prestar manutenção por 12 meses a  

partir da homologação do projeto.  

b) A manutenção será os reparos técnicos ou alterações que venham a ser 

necessários após a entrega do projeto.  

c) Não será considerada manutenção a atualização de conteúdo.  

5 PRODUTO  

Ao término do projeto o proponente ou a contratada deverá apresentar como  

produto:  

a) Website com layout seguindo a identidade visual e o conteúdo fornecido pela 

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa;  

b) A área administrativa com fácil operação, de modo que os administradores 

possam atualizar o conteúdo de forma pratica e rápida;  

c) Capacitação dos usuários até a homologação do website, para que esses 

possam atualizar o conteúdo;  

d) A entrega do website deverá prever um documento formal de aceitação da 

Prefeitura Municipal, no tocante ao atendimento de todos os requisitos especi-

ficados no contrato de prestação de serviços;  

e) A Prefeitura Municipal terá o direito de propriedade de 100% do conteúdo do 

website.  

6 DEFINIÇÕES DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA AVALIAÇÃO DAS ME-
TAS 

Os serviços prestados pela contratada deverão ser realizados  observando-se todos 

os critérios de qualidade e deverão atender os seguintes  requisitos;  

a) Os pontos de controle permitiram a Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, e-

xercer o  acompanhamento, controle do andamento e fiscalização dos serviços;  

b) Cada etapa concluída deverá ser aprovada pela Prefeitura Municipal.  
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c) Realizar testes em mais de um navegador (Firefox, Internet Explorer, Netscape, 

Opera, dispositivo moblie e outros) existentes no mercado até a data da homolo-

gação do projeto,  para garantir que o layout não apresente diferenças e que o 

conteúdo seja  exibido de modo adequado;  

d) O proponente ou a contratada deverá descrever os procedimentos de testes 

realizados, explicitando os ambientes onde os testes foram realizados, as fun-

cionalidades verificadas, os cenários considerados e o resumo de todas as o-

corrências registradas na execução dos testes.  

 

7 O PORTAL DEVE CONTER ÍCONES DE ACESSO RÁPIDO E DE FÁCIL LOCALI-

ZAÇÃO, PRIMANDO PELA PLENA OBSERVÂNCIA DA LEI DE ACESSO À IN-

FORMAÇÃO (LAI, Nº 12.527/2011 E DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS – 

LGPD, Nº13.709/2018 ) 

 

a) Ouvidoria 

b) Acesso à Informação 

c) Portal da Transparência 

d) Legislação Municipal 

e) Pesquisar no Site 

 

8 O PORTAL DEVE CONTER LINKS RÁPIDOS PARA:  

 

1) Serviços: 

-Protocolo 

-Pedido de isenção de Iptu 

-Situação do contribuinte 

-Emissão de Certidões, Boletos e Documentos 

-ISSQN Eletrônico 

-Validação de Documentos 

-Pedido de Incrição municipal 

-ITBI Web 

-Pedido de Cadastramento de Resp IPTU 

-Licenciamento Ambiental 

-Portal do Servidor 

-Edificação e Urbanismo 
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2) Secretarias 

-Gabinete 

-Gestão 

-SOF 

-Meio Ambiente 

-Distritos 

-SAIS 

-Obras 

-Cidadania 

-Saúde 

-Turismo 

-SSMT 

-Cultura 

 

3) Rede Simples 

-Sala do Empreendedor 

-Rede Simples 

-Junta Comercial 

 

4) Cidadão 

-Informações Coronavírus 

-Carta de Serviços 

-Condica 

-Comitê de trânmsito 

-Coord de Pessoas com Deficiência 

-Casa da Cidadania 

-Junta Militar 

-Recolhimento de Lixo 

-IMSS 

-Conselho Tutelar 

-Informações sobre Aedes Aegypti 

-Inscrição de Estágio (INQC) 

-Procon 

-Cadastro de Artista Local 

-Inscrição para seleção de projetos artístico-culturais 
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5) Licitações 

-Carta Convite 

-Chamada Pública 

-Concorrência Pública 

-Concurso 

-Contratos Emergenciais (Covid-19) 

-Cotação Eletrônica 

-Dispensa de Licitação 

-Formulário para Cadastro 

-Inexigibilidade de Licitação 

-Leilão 

-Pregão Eletrônico 

-Pregão Presencial 

-Tomada de Preços 

 

6) Concursos 

-Concurso 

-Escolha de Conselheiros Tutelares 

-Processo Seletivo Público 

-Processo Seletivo Simplificado 

 

7) Comunicação 

-Notícias 

-Eventos 

-Galeria de Fotos 

-Galeria de Vídeos 

-Galeria de Áudios 

-Documentos 

-Links Úteis 

 

8) Conselho Municipal de Educação 

-Indicações 

-Pareceres 

-Resoluções 

-Orientações 
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-Educação Infantil 

-Ensino Especial 

-Educação Fundamental 

-Educação de Jovens e Adultos 

-Educação Geral 

-Assuntos 

-Área de Ensino 

-Composição do Conselho 

-Horário de Atendimento 

 

9) Parcerias 

-Leis/Manuais/Documentos 

-Extratos de Convênios 

-Editais de Chamamento 

-Parcerias Celebradas 

 

10) Sobre Capão 

-História 

-Dados 

-Símbolos 

 

9 PRAZO E CRONOGRAMA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO  

A contratada deverá desenvolver todo o projeto em até 5 meses  após a assinatura do 

contrato, sendo que a manutenção e hospedagem deverão ser  prestadas por 12 (do-

ze) meses após a conclusão do website, podendo ser renovada. 

10 FISCAL DO CONTRATO 

Nome: José Paulo Dietrich 

Cargo: Diretor de Informática 

Matrícula: 168111 
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11 CONDIÇÕES GERAIS 

A contratada receberá orientações especificas dos técnicos da Tecnologia da Informa-

ção da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa visando o máximo enquadramento 

nas legislações que regulam a transparência e proteção de dados.  

 

DATA: 14 de Setembro de 2022 

 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

 

________________________ 
                                               Claudiomir Souza de Oliveira 
 
 
DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA: 
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