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ANEXO VI – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE  

 

CNPJ: 25.040.627/0001-05 

 

Processo de Licitação nº 15/2022 

Modalidade: Convite nº 002/2022 

 

Data de Habilitação:....................................... 

Local: sala de Comissão de Licitação 

Prezados Senhores: 

Apresentamos abaixo o orçamento para a Prestação dos Serviços a seguir discriminado, nos comprometendo 
dentro do prazo de validade dos preços, sob pena da lei. 

 

Item Und Quant Descrição dos Serviços Vl. 
Mensal 

Vl. 
Total 

 

01 

 

Und. 

 

11 

SISTEMA ELETRONICO DE VOTAÇÃO 

 Propiciar o voto nominal em meio eletrônico, através de software 
para Tablets como terminais de votação. 

 Registrar, armazenar e exibir os resultados das votações no Painel 
eletrônico. 

 Registrar, armazenar e exibir a lista de presença da sessão. 

 Plataforma Gerenciadora, permitindo a votação em todos os 21 (vinte 
e um) pontos de votação e com possibilidade de aumento no número 
de pontos de votação virtual. 

 Cadastros: 

o Sigla e Nome do Partido. 

o Parlamentar 

 Atribuir: Partido, Senha do Parlamentar. 

 Definir se é ou não o Presidente. 

o Mensagem do Dia para aparecer no Painel de Votação 

o Sessão 
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 Atribuir 

 Data, Hora Inicio, Duração, Titulo 

 Tipo: Ordinária ou Extraordinária 

o Ordem do Dia 

 Atribuir: 

 Sessão, Projeto ou Requerimento ou Emenda ou 
Decreto, Autor, Objeto 

 Anexar Documento scaneado. 

o Informar a sequência da Ordem do Dia 

o Cadastro de Tablets 

 Status: Ativo ou Desativado, Marca, IP, Mac Address 

 Configuração da Sessão: 

o Definir Sessão do Dia e Presidente da Sessão 

o Informar Mensagem do Dia a ser apresentada na Sessão 

o Iniciar ou Finalizar Sessão 

o Solicitar Quórum, forçando todos os parlamentares autenticar 
novamente nos tablets com suas senhas. 

o Status do Painel: Informar no painel em tempo real, o que está 
sendo discutido durante a sessão. 

 Gerar Relatórios 

o De presença, De votação, De matérias discutidas 

 Ponto de Votação 

o Para utilizar o ponto de votação, o parlamentar deverá clicar 
sobre o seu usuário e informar a senha 

o Durante a utilização do sistema, o terminal de votação 
apresentará no seu monitor o nome do parlamentar, a lista das 
matérias discutidas no dia, links para o conteúdo destas matérias, 
a matéria atual em discussão e os botões devotação, sendo: SIM, 
NÃO ou ABSTER 

 Terminal da Presidência:    

o Para utilizar o ponto de votação, o presidente deverá clicar sobre 
o seu usuário e informar a senha 

o Durante a utilização do sistema, o terminal de votação 
apresentará no seu monitor o nome do parlamentar, a lista das 
matérias discutidas no dia, links para o conteúdo destas matérias, 
a matéria atual em discussão e os botões de votação, sendo: 
SIM, NÃO ou ABSTER 

o Habilitar matéria para votação 
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o Disponibilizado para visualização quais parlamentares votarão 
ou não votarão. 

o Visualizar Resultados 

MÓDULO GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS 

 Gerenciamento completo de documentos, conversão de arquivos PDF 
para PDF/A com OCR  

Armazenamento dos arquivos no DataCenter com ate 30GB. 

 

RIO VERDE – GO,_____/_______/_____ 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mensal. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO:Imediato.  

 

 

Assinatura por extenso 


