
 

 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 

1 
 

CONTRATO nº 25/2020   
PROCESSO Nº 18/2020 – DISPENSA Nº 9/2020 

 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO, 
HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARÍLIA.  

 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, 
 
i. Câmara Municipal De Marília, inscrita no CNPJ sob nº 44.478.196/0001-08, neste ato 
representada por seu Presidente, Marcos Santana Rezende, brasileiro, RG 7.564.492 e 
CPF 015.462.338-57, neste instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE; e 
de outro lado, 
 
ii. Webline Software LTDA EPP, CNPJ nº 07.673.796/0001-92, localizada na Rua Oscar 

Leopoldino da Silva, 119, Jardim Dirceu, na cidade de Marília, estado de São Paulo, aqui 

representada pelo senhor Joel Antonio Marconato, RG nº 26.246.425-1 e CPF nº 

226.784.968-21, neste instrumento simplesmente denominado CONTRATADA, 

 
assinam as partes o presente Contrato de prestação de serviço e demais legislações 
vigentes sobre o assunto, consoante as disposições expressas no Processo nº 18/2020 – 
Dispensa de Licitação nº 9/2020 tudo em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, sob 
as seguintes cláusulas e condições: 

 
1. DO FUNDAMENTO 

 
1.1 Fundamenta-se o presente contrato nas disposições contidas no inciso II do artigo 

24 da Lei nº 8.666, de 21/06/93, publicada no DOU de 22.06.93, com suas 
alterações posteriores - Modalidade Dispensa de Licitação. 

 
 

2. DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço em informática que 
contemple, desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal para a câmara 
municipal de Marília, em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I – que é 
parte integrante deste contrato, fls. 6/12 dos autos.  

 
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
3.1  A CONTRATANTE se responsabiliza por fornecer todos os equipamentos 

necessários à CONTRATADA, a fim de que possa ter condições de realizar 
perfeitamente o serviço contratado, bem como hardware com a configuração 
fornecida pela CONTRATADA. 
 

3.2 A CONTRATANTE assume a responsabilidade de disponibilizar funcionários com 
conhecimentos técnicos básicos em informática, a fim de que possam operar os 
Softwares do presente contrato. 
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4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 

4.1 A CONTRATADA se compromete a realizar o desenvolvimento, hospedagem e 
manutenção do portal para a câmara municipal de Marília, em conformidade com o 
Termo de Referência – Anexo I – que é parte integrante deste contrato, fls. 6/12 do 
Processo nº 18/2020 que deu origem ao presente instrumento contratual.  
 

4.2 A manutenção técnica do Portal a ser desenvolvido é de responsabilidade da 
contratada e consiste no suporte: 

 
4.2.1 Suporte técnico On-Line e/ou presencial; 
4.2.2 Atualizações; 
4.2.3 Correções de eventuais erros; 
4.2.4 Hospedagem e atualização técnica do site na Internet; 
4.2.5 Treinamento de funcionários designados; 
 

4.3 Implantar o sistema objeto deste contrato, de acordo com as melhores técnicas e 
com pessoal capacitado; 

4.4  
Manter “back-ups” adequados para satisfazer as necessidades de segurança, assim como 

recuperação, no caso de falha da máquina da CONTRATADA; 

 
1.1 Corrigir eventuais problemas de funcionamento do Site. 
 
1.2 Na expiração contratual, fornecer à CONTRATANTE cópia dos arquivos de dados 

atualizados, os quais se destinarão à conversão para outro programa que venha a 
ser contratado. 

 
2. DO VALOR DO CONTRATO  

 
2.1 Em contrapartida, pelo uso dos sistemas/programas descritos na cláusula segunda 

deste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes 
valores: 
 
 
2.1.1 R$590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais referente ao Sistema do 

Sítio (Site) da Câmara Municipal de Marília; 
 

2.1.2 Os valores acima permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período 
contratado. 
 

2.2 Ainda, em contrapartida, pelo procedimento de: 
 

a)  instalação, configuração; 
b)  treinamento presencial de 3 a 5 dias;  
c) espaço online para vídeos, fotos, áudios e documentos,  
d) Layout personalizado,  
e) parametrização do site,  

 
a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor único de R$1.000,00 (Hum mil 
reais), mediante a apresentação de nota fiscal por parte da CONTRATADA. 

 
2.3 O valor global da contratação é de R$8.080,00 (oito mil e oitenta reais) pelo período 

de 12 meses a contar da data da assinatura.  
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3. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária vigente da CONTRATANTE: 3.3.90.40.99-
01.031.0102.2102.01 - Verba 33 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação PJ. Subelemento 99 – Outros serviços de Tecnologia da Informação 
e comunicação PJ – Fonte: Tesouro 
 

3.2 Para os exercícios seguintes, a CONTRATANTE se obriga a consignar nos 
respectivos orçamentos, recursos necessários para o atendimento das despesas 
oriundas do presente contrato. 

 
4. DOS PRAZOS 

 
4.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da data da formalização 

da instalação do site e treinamento dos usuários.    
 
4.2 A critério exclusivo da CONTRATANTE este contrato poderá ser prorrogado por 

iguais períodos, devendo sua vigência total se limitar ao prazo definido no inciso II 
do artigo 57 da Lei n.° 8.666/93.  

 
4.3 Toda prorrogação contratual se fará mediante formalização de Termo Aditivo ao 

contrato. 
 

5. DOS PAGAMENTOS 
 
5.1 Os pagamentos serão mensais, efetuados sempre até o 5º dia útil do mês 

subseqüente ao vencido, mediante a apresentação de Nota Fiscal e Boleto 
Bancário. 
 

6. DO REAJUSTE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 
 
6.1 Os preços contratados serão reajustados no final de cada 12 (doze) meses para o 

próximo período, por força do disposto no artigo 28 “caput” da Lei Federal nº 
9.069/95, com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, verificado a partir da assinatura do contrato, sujeita a 
alterações estipuladas pelo Governo Federal. 
 

6.2 A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, poderá ainda 
ser solicitada pela CONTRATADA, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 
ou previsíveis, porém, de conseqüências  incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando situação econômica extraordinária e extra-contratual, ficando 
a cargo da CONTRATADA a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, 
sem o que o pedido não será aceito. 

 
7. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 
7.1 O descumprimento total ou parcial das cláusulas deste Termo de Contrato ensejará 

as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

7.2 O atraso injustificado da instalação e funcionamento do site, objeto deste contrato, 
sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, 
sujeitará a contratada à multa de mora calculada na proporção de 1,0% (um por 
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cento) para cada dia (corrido) de atraso, aplicado sobre o valor da obrigação não 
cumprida. O atraso eventual, quando justificado por motivo de força maior, deverá 
ser comunicado por escrito pela contratada e aceito pela Câmara. 

 
7.3 A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente com a 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o 
exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no 
endereço eletrônico www.esancoes.sp.gov.br. 

 
7.4 A Hospedagem feita incorretamente e não aceita, deverá ser corrigida, em prazo 

não superior a 2 (dois) dias; 
 

7.4.1 A não ocorrência de substituição dentro do prazo acima, ensejará a 
aplicação da multa de 1¨% para cada dia de atraso; 
 

7.5 O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a 
contratada tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro. 
 
7.5.1 Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da 

multa, atualizado, deverá ser pago pela inadimplente na Tesouraria da 
Câmara Municipal de Marília, na condição “à vista”.  
 

8. DA RESCISÃO 
 

8.1 Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem que caiba à CONTRATADO direito de qualquer natureza, 
ocorrendo qualquer dos seguintes casos: 
 
8.1.1 Não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou 

da legislação vigente; 
 

8.1.2 Lentidão na execução dos serviços, levando a CONTRATANTE e a 
presumir a não conclusão dos mesmos nos prazos estipulados; 

 
8.1.3 Cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 

 
8.1.4 Concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, 

gerentes ou diretores; 
 

8.1.5 Paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 

 
8.1.6 Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 

 
8.1.7 Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do Contrato 
 

8.1.8 Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela CONTRATANTE; 

 
8.1.9 Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por 

prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra ou ainda por repetidas 
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suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilização e mobilização e outras 
previstas, assegurado a contratada, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

 
8.1.10 Atraso injustificado superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 

pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços, ou parcelas deste, já 
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 

 
8.2 Ocorrência de casos fortuitos ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do Contrato. 
 

8.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
8.4 A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida 

de autorização escrita e fundamentada pela CONTRATANTE. 
 

9. DAS DESPESAS DO CONTRATO 
 
9.1 Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA, o pagamento de tributos, tarifas, 

emolumentos e despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato. 
 

10. DA MANUTENÇÃO 
 
10.1 Entendida como forma de manter o sistema de acordo com as especificações 

ideais de funcionamento, será de competência da CONTRATADA: 
 
10.1.1 Corrigir eventuais falhas no sistema, desde que originadas por erro ou 

defeito de funcionamento dos mesmos; 
 

10.1.2 Prestar toda assistência na operação do site; 
 

10.1.3 Orientação e treinamento aos usuários do site; 
 

10.1.4 Alterações de sistemas em função alteração de legislação. 
 

10.1.5 Substituição do site por versão mais atualizadas em função do 
aprimoramento técnico e/ou operacional ou a pedido da contrante.  

 
10.2 O custo relativo à manutenção descrita no item e subitens anteriores deverá estar 

integralmente incorporado ao valor proposto. 
 

11. DO FORO 
 
11.1 Será competente o Foro da Comarca de Marília, Estado de São Paulo, para dirimir 

questões oriundas deste Termo de Contrato ou execução de eventuais ajustes que 
não resolvidos na esfera administrativa, com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado seja. 
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11.2 As partes contratantes convencionam quer, na eventualidade de exigência de 
obrigação judicial derivada deste contrato, se faça citação através de via postal, na 
forma prevista e autorizada na legislação processual civil. 

 
E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas 

neste Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e 
regulamentares, assinam o presente em 04 (Quatro) vias de igual efeito e teor, na 
presença de duas testemunhas, abaixo indicadas: 
 

Câmara Municipal de Marília, 15 de dezembro de 2020. 
 
CONTRATANTE: 
 
 

Marcos Santana Rezende  
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

Email institucional: camara@camar.sp.gov.br 
Email pessoal: marcosrezende@camar.sp.gov.br 

 
CONTRATADA: 
 
 

Guilherme Roberto Alvarez Ribeiro Joel Antônio Marconato 
Sócios da Empresa Webline Software Ltda.- ME 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 
Carla Fernanda Vasques Farinazzi  

Diretor Geral Legislativo 
 

Andreia Galhardi Ginez 
Auxiliar Administrativo  

 
 
 
 

ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: 
Contrato formalmente em ordem nos termos  
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 
 
 
 

Daniel Alexandre Bueno 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília 

OAB/SP 161.222 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

i. Contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para 
prestação de serviços de desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal 
para a Câmara Municipal de Marília, que deverá ficar disponível no endereço 
www.marilia.sp.leg.br, contendo um sistema para gerenciar o seu conteúdo, bem 
como sua implantação, migração dos dados do site atual e treinamento do 
pessoal responsável pelo gerenciamento e alimentação das informações. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
i. Considerando as frequentes mudanças nas tecnologias de informação e a 

necessidade constante de facilitar o acesso às informações, bem como aprimorar 
e adequar-se às exigências legais de transparência, interação com o usuário, 
acessibilidade e proteção de dados pessoais, torna-se necessário a 
reestruturação do portal da Câmara Municipal de Marília. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 
a) Em relação aos sistemas de cadastros fornecidos pela CONTRATADA, deverá 

estar de acordo com as seguintes leis: Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 
(LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados), Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011 (Lei de Acesso à Informação), Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 
(Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no 
Brasil), Lei nº 13.146, de 6 de junho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência) e Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 (participação, proteção 
e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública). 
Além disso, deverá estar de acordo com os padrões de design atuais W3C (World 
Wide Web Consortium) e WCAG (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo 
Web). 

 
b) O layout deverá ser desenvolvido exclusivamente para a Câmara de Marília, ser 

totalmente responsivo, compatível com sistemas Android e IOs, e pelo menos 
com os navegadores Google Chrome e Firefox, com acessibilidade para pessoas 
com deficiência visual e auditiva, para o qual deve ser adotado o modelo eMAG - 
Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, bem como utilizar o V-Libras.  

 
c) Além disso, o site deverá ter pontuação acima de 90 (noventa) na ferramenta 

ASES (Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios) do Governo Federal. 
 

d) Os serviços prestados devem incluir a manutenção e suporte aos usuários que 
são responsáveis pela alimentação do conteúdo do portal. Além disso, a 
hospedagem do portal deverá ser realizada pela contratada, sendo que o servidor 
de hospedagem deve estar localizado em território nacional, e o armazenamento 
inicial deverá ser de no mínimo 40gb e ser redimensionado conforme o 
crescimento do portal. 

 

http://www.marilia.sp.leg.br/
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e) A empresa contratada deverá realizar um treinamento para os servidores que 
serão responsáveis pela alimentação do conteúdo do portal, bem como para a 
equipe que fará a sua administração. 

 
4. SISTEMA INTERNO (BACK-END) PARA GERENCIAMENTO DO CONTEÚDO 

 
a) O portal deverá possuir um sistema interno para a administração dos usuários e 

permissões, e para manutenção e gerenciamento do conteúdo, cujas alterações 
deverão ser imediatamente apresentadas no site. 

 
b) As ferramentas do sistema deverão ter a permissão para incluir, editar, ativar ou 

desativar conteúdos do site, além de permitir a exclusão de informações. 
 

c) O Sistema Interno de Gerenciamento do conteúdo do portal deverá ter um 
controle dos usuários responsáveis pela alimentação das informações, sendo 
possível criar perfis diferentes para determinar quais partes do portal o usuário 
terá acesso e quais atividades terá permissão para inserir, alterar, editar ou 
excluir. O cadastro dos perfis de acesso dos usuários responsáveis pela 
alimentação do portal deverá conter o nome, e-mail, login, senha, departamento, 
bem como todos as seções do portal para selecionar as permissões dos referidos 
usuários, tendo a possibilidade de o administrador do portal adicionar ou excluir 
usuários, ativar ou desativar e alterar as permissões. 

 
d) Os administradores do portal deverão ter acesso a um log com a visualização de 

todas as operações realizadas no portal, informando o usuário, data e hora, além 
do conteúdo que foi alterado ou inserido. 

 
e) Deverá ser possível integrar o portal por meio da inserção do código de 

incorporação do Google Maps e do Google Analytics para o monitoramento do 
portal, com a exibição de relatórios de acesso e estatísticas disponíveis nas 
ferramentas do Google citadas. 

 
f) O sistema deverá permitir a integração com o Sistema do Processo Legislativo, 

sendo possível inserir links de partes do sistema no interior do portal, sem que 
altere o layout ou mude o endereço (www.marilia.sp.leg.br). 
 

g) Os itens e destaques da página inicial, bem como a sua localização serão 
definidas pela Câmara Municipal, e deverá ser possível adicionar itens, banners 
ou links. 
 

h) O sistema deve permitir a criação de menus e submenus hierárquicos de forma 
ilimitada, sendo que o layout deve adequar-se aos menus inseridos, e ainda deve 
ter a opção de ocultar/exibir um menu momentaneamente ou até que a edição 
desejada seja feita. Os menus deverão ter a permissão de ser direcionados para 
links dentro do próprio portal, bem como para o Sistema do Processo Legislativo 
ou mesmo para links externos ao portal da Câmara, esses últimos com a 
possibilidade de serem abertos em outra janela do navegador quando forem 
acionados. 
 

i) Deverá ser possível a criação de páginas ilimitadas, contendo editor de texto 
interno com recursos de formatação, inserção de tabelas, imagens e links, e 
também incorporação de vídeos do Youtube. 
 

j) Todo o conteúdo publicado deverá ter a opção de agendar a sua exibição no 
portal. 

http://www.marilia.sp.leg.br/
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k) Os links dos tópicos do Sistema do Processo Legislativo relacionados abaixo 

deverão ser inseridos no portal, lembrando que deve ser possível adicionar outros 
links do referido sistema se solicitado pela Câmara Municipal de Marília: 

 
I -  Institucional 

i. Legislaturas 

ii. Vereadores 

iii. Mesa Diretora 

iv. Comissões 

v. Honrarias 

II -  Atividade Legislativa 
 

i. Pauta das Sessões 

ii. Atas das Sessões 

iii. Pesquisa de Proposições 

iv. Editais de Convocação 

v. Sistema do Processo Legislativo 

III -  Legislação 
 

i. Pesquisa de Legislação 

IV- Transparência 
 

i. Audiências Públicas 

ii. Concursos Públicos 

iii. Licitações 

iv. Contratos 

 
5. MÓDULOS  

 
O portal da Câmara de Marília deverá conter os seguintes módulos, que deverão ser 
gerenciados e mantidos por meio do Sistema Interno (Back-end): 
 

a) E-Sic 
 

i. A ferramenta E-Sic deverá ter na sua tela inicial a opção de cadastro do usuário e 
tela para login, onde o munícipe irá cadastrar e acompanhar seus pedidos de 
informação. 

 
ii. Ao cadastrar uma solicitação, a ferramenta deve gerar um número de protocolo 

que o usuário irá utilizar para acompanhar seu pedido, além de possibilitar ao 
usuário realizar consultas a todas as suas solicitações. 

 
iii. O servidor responsável pela administração do E-Sic deverá receber uma 

notificação por e-mail sobre casa nova solicitação cadastrada e, ao respondê-la o 



 

 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 

10 
 

munícipe deverá também ser notificado por e-mail sobre a resposta a sua 
solicitação. 

 
iv. O sistema deverá também permitir gerar relatórios dos atendimentos do E-Sic, 

sendo possível a busca por data, pela situação do atendimento (Em Andamento/ 
Finalizado). 
 

b) Galeria de Fotos 
 

i. O sistema deverá conter uma Galeria de Fotos que ficará dividida por categorias 
determinada pela Câmara Municipal, que, a princípio, será composta das 
categorias “Sessões Ordinárias e Extraordinárias”, “Sessões Solenes”, 
“Audiências Públicas”, e dentro de cada categoria dessas serão cadastradas as 
Galerias divididas por Ano.  

 
ii. A Comissão de Registros Históricos da Câmara Municipal e da Cidade de Marília 

também possui uma galeria de fotos históricas que funcionará nos mesmos 
moldes da galeria de fotos das Sessões. 

 
iii. Deverá ser possível cadastrar nome da foto, bem como palavras-chave que serão 

utilizadas na busca de imagens. Além disso, deverá ser possível adicionar 
múltiplas fotos de uma vez e também colocar as fotos na ordem desejada. 

 
iv. As fotos existentes no portal atual deverão ser importadas para o novo portal. 

 
v. Assim como o restante do conteúdo do portal, deverá ser possível ativar e 

desativar a exibição das galerias de fotos. 
 

c) Cadastro de Notícias 
 

i. O portal da Câmara deverá ter uma seção para o cadastro de notícias, contendo 
os mesmos recursos do editor de textos, inserção de imagens e incorporação de 
vídeos do Youtube.  
 

ii. O cadastro deve conter o título da notícia, e um campo para uma descrição 
resumida da notícia, data de cadastro e hora, com a possibilidade de agendar a 
data e hora em que a notícia será exibida e a sua data de expiração.  
 

iii. Na exibição da notícia no portal deverá permitir o compartilhamento da notícia 
pelas redes sociais. 
 

d) Página de Contato 
 

i. O portal da Câmara deverá conter uma página com um formulário de contato, na 
qual o visitante do site irá preencher campos como nome, endereço, e-mail para 
resposta, telefone, bem como um campo de texto para a redação do e-mail a ser 
enviado.  
 

ii. Será possível cadastrar vários e-mails de departamentos da Câmara para que o 
visitante escolha o destino do e-mail. 

 
 

e) Agenda de Eventos 
 



 

 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 
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i. O portal deverá conter uma seção para o cadastro de agenda de eventos da 
Câmara Municipal de Marília, para que sejam divulgadas as sessões da Câmara, 
audiências públicas e demais eventos de interesse.  
 

ii. O evento do dia deverá ser exibido na página inicial da Câmara.  
 

iii. O cadastro deverá conter o nome do evento, a data e local, bem como descrição. 
 

f) Mapa do Site 
 

i. O portal deverá contar com um mapa do site, onde será exibido o conteúdo 
completo do site de forma organizada, listando todas as categorias e 
subcategorias com seus respectivos links de acesso, de forma que se tenha uma 
visão total das informações constantes no portal. 

 

 
 

 
 
 
 


