
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULíN1A 
ESTADO DE SAO PAULO 

Paulínia, 7 de março de 2022 

Ao Sr. Pregoeiro 

REGINALDO NAVES 

Assunto: Resposta a esclarecimentos de edital do Pregão n° 3/2022 

Atendendo a questionamentos do setor, após questionamentos da empresa Instar 

Tecnologia em Informática, apresentamos os seguintes esclarecimentos: 

A) Data da sessão: 

Dia 11/03/2022, às 09 horas, conforme errata publicada no site da Câmara Municipal de 

Paulínia. 

B) Da migração dos dados: 

Será fornecido acesso aos dados do site para a empresa contratada fazer a migração dos 

dados através de login e senha na área administrativa, onde poderá usar uma ferramenta 

ou outro meio a critério da contratada para tal trabalho, seguindo os critérios da LGPD. 

O resultado esperado é que o usuário/internauta possa acessar textos, imagens e áudios 

retroativos à entrega do novo site, já existentes atualmente. 

c) O objeto licitado trata-se da compra do sistema ou licença de uso pelo período 

contratado? 

Compra da estrutura, incluindo layout, páginas e recursos citados no termo de 

referência. Caso a contratante adquira plug-ins, a Câmara Municipal de Paulínia será a 

detentora, conforme descrito na página 38. o 

d) Quem irá alimentar o conteúdo do novo site? 

Novos textos, imagens e arquivos serão alimentados pelo setor de Comunicação/ 

Imprensa. 
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e) Criação e manutenção das contas de e-mail: 

As contas de e-mails não serão fornecidas pela contratada. 

f) Hospedagem do web site: 

A contratante será a responsável pela hospedagem. No momento está hospedado na 

Hostgator. 

g) Linguagem dos gerenciadores de conteúdo: 

Serão aceitos códigos abertos como Wordpress, Joomla ou similares, conforme a página 

33. 

"Ainda que o site seja construído utilizando ferramentas de código aberto e software 

livre, não será admitida a publicação de logotipos, links e demais informações 

pertinentes às tecnologias utilizadas." 

h) Desenvolvimento do layout: 

O layout do site poderá ter como base um modelo padrão, desde que tenha recursos de 

customização que atendam às demandas e aos recursos descritos no termo de referência. 

Em relação aos pedidos apresentados no documento, os setores de Comunicação/ 

Imprensa e Informática consideram que os itens 1° e 2° foram atendidos e que a 

retificação publicada em 3 de março de 2022 é suficiente, não sendo necessária a 

alteração solicitada no item 3°. 

Respeitosamente, 

Felipe Luchete 
Imprense *Cerimonial 

Cecconelo 
Informática 
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