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ANEXO A

A Idiot Solutions, Lda., com sede na Rua Doutor Manuel Almeida Passos, nº 50 – 6º Esq. Trás, em
Braga, depois de ter tomado conhecimento do objeto do procedimento de aquisição de serviços celebrar
na sequência do procedimento por Ajuste Direto 40/ABS/2017 que visa a “Aquisição de Serviços para
gestão do site municipal e redes”, a que se refere o convite publicitado na plataforma Acingov, obriga-se
a executar o referido fornecimento, de harmonia com o caderno de encargos e ofício convite referido,
pela quantia de 29.670,00€ (Vinte e nove mil, seiscentos e setenta euros), que não inclui o imposto sobre
o valor acrescentado, e de acordo com a seguinte lista de preços unitários:
Prestação de serviços pretendida, no âmbito das necessidades de comunicação de Fafe,
nomeadamente:
1. Gestão de informação do site Municipal em interação com o município e seus decisores;
2. Desenvolvimento de conteúdos e sua adaptação ao site municipal;
3. Integração de informação no site municipal e redes sociais;
4. Gestão de redes sociais em interação com o site municipal e gabinete de comunicação;
5. Desenvolvimento deste serviço ao longo de um ano com pessoal técnico afeto, disponível sempre
que preciso, capaz de apresentar uma mais-valia ao processo de melhoria contínua da
comunicação do município.
6. Gestão e análise de captura de público nas Redes Sociais.
7. Recolha de todos os elementos legais e obrigatórios a constar na plataforma web do município.
8. Arquivo Digital de toda a documentação colocada no site.
9. Monitorização do site.
10. Desenvolvimento de disponibilização de conteúdo para desenvolvimento de manual digital.
À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do seu
contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

Lisboa, 26 de julho de 2017

_______________________
Pedro Correia
Idiot Solutions
Idiot Solutions, Lda. – Rua Doutor Manuel Almeida Passos, nº 50 – 6º Esq. Trás – 4705-159 Braga
www.idiot-solutions.pt | geral@idiot-solutions.pt

