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ELEIÇÕES COM RESPONSABILIDADE 
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PROPOSTA  
SERVIÇOS E ASSESSORIA PARA ELEIÇÕES 2020 
 
 
Senhor Presidente; 
 
 

O CEPLAME – Gestão & Capacitação, vem por meio desta, apresentar a Vossa 
Senhoria Proposta de Serviços e Assessoria para ELEIÇÕES 2020, onde estamos 
oferecendo a realização de: 

 
1. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA VIRTUAL; 
2. ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GOVERNO; 
3. REGISTRO DE CANDIDATURAS; 
4. TREINAMENTO PARA EQUIPES DE CAMPANHA; 
5. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA; 
6. PESQUISAS ELEITORAIS; 
7. APLICATIVO “MOBBY CANDIDATO”  

 
Esses serviços são fundamentais para que seu PARTIDO e/ou COLIGAÇÃO e 

as candidaturas a prefeito e vereadores que irá ser apresentada, possam cumprir de 
modo assertivo, as etapas nas Eleições 2020, rumo a almejada VITÓRIA. 

 
Os serviços podem ser contratados de forma individual ou agrupadas. 

 

DOS SERVIÇOS OFERTADOS:  
 

Os serviços constantes desta proposta serão realizados de acordo com as 
descrições, a seguir: 
 

1 - CONVENÇÃO PARTIDÁRIA VIRTUAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“A convenção partidária, etapa imprescindível do macroprocesso eleitoral, objetiva selecionar os candidatos que virão a 
representar os ideais, as aspirações e os programas dos partidos políticos nas campanhas” 
 
RESOLUÇÃO TSE – Nº 26.633/2020:  
“Parágrafo único: Aos partidos políticos é assegurada AUTONOMIA para a utilização das ferramentas tecnológicas que 
entenderem mais adequadas para as convenções”. 
 
(Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, II, e § 3º, III; Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 6º a 8º; e Resolução 
TSE nº 23.623/2020) 
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1.1 Serviços preliminares de DIVULGAÇÃO da Convenção com elaboração de ARTE 
PERSONALIZADA E MATÉRIA (relesse) para blogs e redes sociais;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Preparação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO da Convenção, de acordo com o que 
determina a legislação eleitoral vigente; 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 Elaboração de CONVITE da Convenção a ser encaminhado para os convencionais; 
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1.4 Realização do ATO DA CONVENÇÃO com integração em plataforma de 
VIDEOCONFERÊNCIA, da Mesa Diretora dos trabalhos com os convencionais; 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.5 Serviços de GRAVAÇÃO DA CONVENÇÃO. O ato da convenção partidária virtual 
deve ser gravado e será uma das peças documentais a ser juntada no CANDEX; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.6 ASSESSORIA JURÍDICA, através de especialista em direito eleitoral; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 INCLUSÃO NO CANDEX da Justiça Eleitoral, da ATA e demais documentos da 
CONVENÇÃO;  
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1.8 Organização do DOSSIÊ COM PROTOCOLO para entrega da documentação da 
Convenção no Cartório Eleitoral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUTURA DA CONVENÇÃO 
 

 INTERNET: Para realização da CONVENÇÃO PARTIDARIA VIRTUAL se faz 
necessário e fundamentalmente a disposição de serviços de INTERNET, no local de 
realização da convenção que possibilite a qualidade de transmissão ideal e 
necessária para realização do ato sem interrupção. 

 
Para isso recomendamos a instalação no local de link de provedor de internet a 

cabo com capacidade de transmissão preferencialmente com capacidade de no mínimo 
50 Megas. 
 

Será de responsabilidade do CONTRATANTE a disponibilização dos serviços de 
provedor de internet, não cabendo a CONTRATADA qualquer responsabilidade sobre os 
resultados advindo da qualidade insuficiente e frequência da internet para o ato da 
Convenção Partidária Virtual. 
 

 ESPAÇO FISICO: Será necessário que o partido oficialize o local da Convenção por 
meio de Edital que poderá ser a sede do partido, a Câmara Municipal, Escola ou 
algum espaço público em condições de realização do evento. 

 
 MESA DIRETORA: A Mesa Diretora da Convenção será composta pela Executiva do 

partido e será quem dirigirá o processo de convenção. 
 

 CERIMONIALISTA: Haverá um cerimonialista que junto com o presidente do partido 
ou da coligação conduzirá o momento da realização da convenção. 

 
 TRANSMISSÃO: Estrutura de transmissão da convenção, composta por 

equipamento adequados e pessoal técnico qualificado. 
 

 APOIO JURÍDICO: Disponibilidade de assessora jurídica durante todo processo de 
realização da convenção; 

 
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: Juntada de documentos do partido e candidatos (as) 

para inserção no sistema CANDEX e protocolamento na Justiça Eleitoral. 
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2 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GOVERNO 
 
Todo partido ou coligação para realizar o Registro de Candidatura majoritária, precisa de 
acordo com a lei apresentar o Plano de Governo, desta forma se faz necessário que 
uma equipe de estudo seja montada e assessorada para elaboração desse documento. 
 

 
Desta forma o CEPLAME oferece com qualidade e segurança esse tipo de 
serviço/assessoria, compreendendo, de: 
 
2.1 Coleta de Informações através de consulta pública; 
 
2.2 Criação de grupos de trabalho por seguimento para contribuir com a construção da 
proposta para formação do Plano de Governo; 
 
2.3 Validação da Proposta de Plano de Governo; 
 
2.4 Elaboração e Finalização e Sistematização do Plano de Governo; 
 
2.5 Inserção do Plano de Governo no CANDEX. 

 
3 - REGISTRO DE CANDIDATURAS NO CANDEX; 
 
Esse serviço consiste no trabalho de organização, escaneamento e inserção dos 
documentos dos candidatos a Prefeito, Vice e Vereadores do Partido ou Coligação no 
Sistema CANDEX do TSE. 
 
 
 
 
 
 
 
Sabemos que o processo de Registro de Candidaturas não é um processo simples e que 
envolve um esforço e organização muito grande do Partido ou Coligação para 
providenciar e juntar tantos documentos. Em princípio, não há grande dificuldade para a 
obtenção desses documentos. Porém, muitos deles, cuja obtenção depende dos órgãos 
públicos, exigem uma maior atenção para que sejam pedidos a tempo de serem emitidos. 
Por essa razão, não se pode deixar para a última hora, pois nesse período as solicitações 
aos órgãos públicos se acumulam.  
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3.1 O serviço consistirá, em: 
 
3.1.1 Juntada de documentos do Partido ou Coligação (conforme relação anexo a ser 
encaminhada por ocasião da contratação); 
 
3.1.2 Organização dos documentos (catalogação, escaneamento e finalização); 
 
3.1.3 Providencias relacionadas a todas as Declarações necessária e constantes do 
processo; 
 
3.1.4 Geração de formulários específicos pelo sistema CANDEX; 
 
3.1.5 Inserção de documentos no CANDEX – TSE. 
 

4 - TREINAMENTO DE EQUIPE DE CAMPANHA; 
 
O Treinamento para EQUIPE DE CAMPANHA com 8:00 horas de duração, inclui uma 
serie de providencias e estrutura necessária para uma campanha de sucesso e vitoriosa. 
 

 
Nunca o Marketing Eleitoral e em particular o Marketing Digital foi tão imprescindível 
como será nessa eleição de 2020. As campanhas eleitorais terão sua base na internet, 
necessitando de uma estrutura e de pessoas com conhecimento e experiência, além de 
estratégias e as ferramentas certas para ajudar a vencer o processo eleitoral. 
 
Para tanto antes de tudo se faz necessário começar pela formação e treinamento da 
Equipe de Campanha. A formação da Estrutura e Equipe de campanha, passa por: 

 
4.1 – Estrutura e Organização da Coordenação e da Equipe de Campanha 
 
4.1.1 Montando a Equipe (perfil, papeis e experiência); 
 
4.1.2 Recrutamento e Seleção; 
 
4.1.3 Composição da Equipe; 
 
4.1.4 Estrutura física; 
 
4.1.5 Cronograma de Trabalho da Equipe. 
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4.2 Estratégias de Marketing e Comunicação 
 
4.2.1 Noções de Marketing Eleitoral; 
 
4.2.2 Noções de Comunicação de Campanha; 
 
4.2.3 Realização de Pesquisas periódicas; 
 
4.2.4 Estrutura da Comunicação de campanha: Equipamentos e Equipe de pessoal 
qualificado integrada por Comunicador, Fotografo, Cinegrafista, operador de Redes 
Sociais; 
 
4.2.5 Montagem da rede de comunicação, com Site, Blog e Redes Sociais; 
 
4.3 Legislação Eleitoral e Prestação de Contas 
 
4.3.1 Pré Campanha (O que pode e o que não pode); 
 
4.3.2 A Campanha (O que pode e o que não pode); 
 
4.3.3 Novas Regras Eleitorais; 
 
4.3.4 Arrecadação e Doação; 
 
4.3.5 Prestação de Contas da Campanha. 

 
5 – SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 
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Este produto destina-se a realização de serviços essências no tocante elaboração e 
confecção de materiais publicitários para divulgação da campanha, assim distribuídos: 
 
5.1 Criação de Identidade Visual; 
 
5.2 Criação de Banners; 
 
5.3 Criação de Podcast; 
 
5.4 Criação de Vídeos; 
 
5.5 Criação de áudios para vinculação na propaganda eleitoral gratuita no rádio; 
 
5.6 Manutenção de Redes Sociais (a combinar). 
 
Outros serviços de Marketing Eleitoral e Comunicação de Campanha, podem ser 
acrescentados a depender da necessidade e disponibilidade de contratação por 
parte do Contratante. 
 

6 – PESQUISAS ELEITORAIS 

 
Trabalhamos com pesquisas de consumo interno e, inclusive, com a opção de registro 

na Justiça Eleitoral para a divulgação dos resultados. Tudo em conformidade com as 

etapas da reabertura das atividades econômicas, prevista no Decreto Estadual.  Nossos 

entrevistadores estão usando equipamentos de proteção individual máscara, óculos EPI 

e álcool gel individual. 

Utilizamos um aplicativo que faz a coleta de campo diretamente por celular ou tablet, 

aposentando de vez o questionário de papel. O processamento dos dados é feito 

automaticamente, pondo fim a tabulação tradicional.  

As vantagens com o novo sistema: 

 Acompanhamento em tempo real do trabalho em campo, inclusive de resultados 

parciais; 

 Fiscalização eficiente do trabalho dos entrevistadores; 

 Localização exata do local de cada entrevista realizada; 

 Realização de entrevistas mesmo com os dispositivos off-line;  

 Melhor apresentação dos resultados no relatório final. 

O termômetro de uma campanha estar nas pesquisas, fazemos com rapidez, qualidade 
e credibilidade 
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7 – APLICATIVO MOBBY CANDIDATO 

 

 
 
O CEPLAME em parceria com a GRT8 Tecnologias, estar oferecendo para você 
candidato ou coligação oferecendo para você candidato ou coligação, um aplicativo que 
visa ser um instrumento fundamental de apoio as candidaturas, em um cenário tão 
confuso vivido por causa da pandemia do coronavírus. 
 
O MOBBY Candidato é um aplicativo que irá lhe possibilitar conhecer melhor seu eleitor, 
comunicar-se com ele de forma rápida e eficiente, assim cristalizando a intensão de voto. 
 
Com o MOBBY Candidato você tem: 
 
- Interação e engajamento dos seus eleitores; 
- Informativo, agenda da campanha; 
- Apresentação de suas propostas; 
- Realiza pesquisas de intenção; 
- Monta através do aplicativo uma equipe de retaguarda para administrar todo conteúdo 
da campanha; 
- Realiza o Cadastro Georeferenciado de eleitores e lideranças que lhe apoiam; 
 
O MOBBY Candidato coloca sua campanha na era digital. 
 

8 - DA CONTRATAÇÃO 
 

Certos de que assim poderemos está contribuindo para que sua Campanha possa 
iniciar com equilíbrio e pautada nos princípios de um melhor arcabouço de legalidade 
frente a atual legislação, agradecemos pela recepção a nossa proposta, e ficamos no 
aguardo de sua deliberação.   

 
Antecipadamente;   

 
 
 
 

  
ALCIVAN VIANA 

Diretor Executivo do CEPLAME 


