
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021 

PROCESSO Nº 49/2021 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

O Município de Santa Salete/SP, representado pelo Prefeito Municipal JEDER 

FABIANO SANTIAGO SOUZA, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021 

do tipo menor preço por item/lote, para Contratação de Empresa Especializada para 

Prestação de Serviços Técnicos na Área de Tecnologia da Informação, para 

manutenção, suporte técnico e hospedagem do Site de Internet e demais serviços da 

Prefeitura do Município de Santa Salete/SP, a ser processado e julgado pela Pregoeira e 

Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 02/2021 de 04 de Janeiro de 2021, em 

conformidade com as disposições da Lei n.º 10.520/2002, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 

com as posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006 e nº 147/2014 bem como as 

condições estabelecidas no presente Edital. 

I – DA SESSÃO PÚBLICA E ENTREGA/ABERTURA DOS ENVELOPES 

➢ DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº. 01 (PROPOSTA DE 

PREÇOS), Nº 02 (DOCUMENTOS DE HABILITACAO) e CREDENCIAMENTO: 

05/07/2021 ás 09:00 horas.  

➢ DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO: 

05/07/2021 ás 09:00 horas. 

➢ Local de Entrega: Sala de Reunião Paço Municipal; 

➢ Endereço da Prefeitura: Rua Barão do Rio Branco, 600 - Centro – CEP 15.768-000 – 

fone: (17) 3662-9000; 

➢ Prazo de validade da proposta: 60 dias; 

➢ Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM; 

➢ Condição de Pagamento: A vista em até 30 (trinta) dias a partir da entrega e aceitação 

da nota fiscal; 

➢ Prazo de entrega (parcelada): 12(doze) meses. 

                 

OBTENCAO DO EDITAL: gratuitamente através do site: www.licitacao.sp.gov.br.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, a declaração de 

atendimento aos requisitos de habilitação, será recebida no dia, horário e endereço acima 

mencionado. 



 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. A Presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para 

Prestação de Serviços Técnicos na Área de Tecnologia da Informação, para 

manutenção, suporte técnico e hospedagem do Site de Internet e demais serviços da 

Prefeitura do Município de Santa Salete/SP. 

1.2. O objeto acima mencionado é composto conforme as especificações do Anexo I. 

1.2.1. A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances do ITEM que cotar de 

acordo com as especificações deste Edital. 

1.3.  Deverá ser respeitada a numeração do ITEM, sua quantidade, unidade, especificações, etc. 

exercício de 2021/2022, não sendo obrigada a Municipalidade fazê-lo no seu total, apenas as do 

seu interesse. 

1.4. Todos os serviços relacionados nos itens deste Edital, deverão ser executados na própria 

empresa vencedora, com todas as despesas por sua conta e risco. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Somente poderão participar deste pregão microempresas e empresas de pequeno 

porte do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de 

habilitação previstos neste Edital. 

2.2. Não poderão participar dessa licitação duas ou mais empresas, que possuam um ou mais 

acionistas de seus quadros societários semelhantes, em respeito ao princípio da 

competitividade, contido subsidiariamente na Lei nº.8.666/93 e: 

2.2.1.  Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

2.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  

2.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta 

Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores;  

2.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;  

2.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;  

2.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

2.2.7. Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da 

Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. Para o credenciamento, que será realizado no início da sessão, antes da entrega dos 

envelopes, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal: Cópia do estatuto social, contrato social e/ou 

outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se 

de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador: Instrumento de procuração público e/ou particular, com 

firma reconhecida, no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 

preço, interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e, ainda, para praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, conforme ANEXO III. 

 

3.1.1. Em se tratando do item “b” acima, o procurador deverá apresentar cópia autenticada 



 
 

ou original do estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial. 

3.2. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, apresentará também Declaração 

de Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte, prevista na Lei Complementar nº. 123, de 

14 de Dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, 

que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO V. 

3.3. O representante legal/procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

3.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

3.5. A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará na imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo fundada justificativa seguida de autorização 

expressa da pregoeira. 

3.6. A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme 

Anexo IV, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº. 1 e 2, juntamente com os 

documentos de Credenciamento. 

CLÁSULA QUARTA - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 

PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 

ENVELOPES DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, constando em sua face frontal à razão social 

e o endereço completo da licitante, além dos dizeres: 

ENVELOPE “01” – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0xx/2021 - PROCESSO Nº 0xx/2021 

(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE) 

Endereço completo do licitante 

  

ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0xx/2021 - PROCESSO Nº 0xx/2021 

(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE) 

Endereço completo do licitante 

 

4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou por procurador legítimo e legalmente 

constituído, cujos requisitos já foram especificados no subitem 3.1, letras “a” e “b”. 

4.3. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à habilitação 

deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 

de notas e/ou cópia acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira e/ou por 

membro da Equipe de Apoio presente ao certame, exceto as extraídas via Internet, as quais 

poderão, a qualquer momento, ser diligenciadas pela Pregoeira ou por qualquer membro de 

sua Equipe de Apoio. 



 
 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA: 

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes dados: 

a) Razão Social, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal da proponente; 

b) Número do Processo e do Pregão; 

c) Descrição, de forma clara e completa, de cada um dos ITENS que compõe do objeto 

desta licitação, com o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as 

especificações deste Edital; 

d) definição de cada ITEM, constando: a numeração de cada ITEM, bem como do 

ITEM, suas quantidades, unidades e especificações de cada item, se for o caso. 

e) Preço unitário e valor total de cada ITEM, bem como o VALOR TOTAL DA 

PROPOSTA, em moeda corrente nacional, em algarismo e preferencialmente por 

extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro e/ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos, 

além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete) se 

houver seguro, contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer 

natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já 

constantes; 

f) Condições de pagamento: até 30 (trigésimo dia) após mês trabalhado, contados da 

apresentação de nota fiscal correta, no Setor de Contabilidade. 

g) Prazo de entrega: os serviços objeto deste contrato deverão ser de início imediato, 

após a assinatura do contrato, e será realizado a critério da Prefeitura de forma 

parcelada, conforme solicitação do Chefe da Divisão de Gabinete. 

h) Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias 

i) Apresentar e-mail pessoal e funcional, RG e CPF de quem vai assinar contrato, caso 

seja vencedor neste certame Anexo IX; 

j) Local, data e assinatura do responsável. 

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTOS 

PARA HABILITAÇÃO:  

O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados nos subitens 6.1.1; 6.1.2 e 6.1.3, os quais dizem respeito a: 

 

6.1.1 Regularidade Fiscal, jurídica e econômico-financeira: 

No envelope nº 02 de Habilitação deverá constar: 

a- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

b- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos 

administrativos pela Secretaria da Receita Federal, conjunta com o INSS. 

c- Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente. 

d- Prova de regularidade dos Tributos Mobiliários perante a Fazenda Municipal, 

comprovado com Certidão Negativa de Débito expedida pela Prefeitura Municipal, 

do domicilio ou sede da proponente. 

e- Prova de Regularidade relativa à Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 

f- Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas, conforme disposto na Lei Federal n. 

12.440, de 07 de julho de 2011, em plena validade. 

g- Certidão negativa de Falência e Concordata e Recuperação Judicial. 



 
 

h- Ato Constitutivo, Contrato Social Autenticado. 

i- Declaração da proponente que atende ao inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, que se 

refere ao inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que diz o seguinte: 

“Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos” conforme modelo constante em (ANEXO VIII). 

j- Declaração de compromisso de comunicação de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, na forma do § 2º, artigo 32 da Lei nº 8.666/93 (ANEXO VII). 

k- Declaração de Licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar 

ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei 

Federal n. 10.520/02 e Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações (ANEXO VI); e. 

a) l – Alvará de funcionamento emitido pela prefeitura da sede do licitante. 

 

6.1.2. Qualificação Econômica 

Certidão Negativa de falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, 

com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da 

proposta. 

a) Certidão negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, relativa aos 

últimos 5 (cinco) anos, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante, no máximo, 90 

(noventa) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo não 

estiver assinalado em lei ou no próprio documento. 

  a.1) Caso a licitante tenha estado em regime de Concordata ou Recuperação Judicial, 

deverá apresentar, juntamente com a certidão positiva, prova de resolução judicial do 

processo, emitida há menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para entrega da proposta, se 

outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento. 

 

SÚMULA Nº 50 – Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a 

participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a 

apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo 

juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de 

habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 

 

6.1.3. Quanto às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

6.1.3.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal referente ao subitem 6.1.1, mesmo que esta apresente alguma 

restrição; 

b) Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por iguais períodos, a critério desta 

Municipalidade, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 

negativa. 

 

6.1.4. Disposições Gerais da Habilitação 



 
 

a) Os documentos exigidos nas alíneas “a”, "b" "c" “d” e “e” do subitem 6.1.1 deste 

Edital, somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou 

superior à data marcada para entrega dos envelopes, na hipótese de não constar nos 

documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos 

emitidos no prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para entrega dos 

envelopes, salvo apresentação de prova hábil para comprovar validade superior. 

b) Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados 

em seu original, ficando a critério da Prefeitura a comprovação da veracidade dos 

mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme alínea “a” deste 

subitem. 

c) Os documentos deverão ser apresentados, “preferencialmente” encadernados, 

numerados e precedidos de índice que os identifique claramente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

7.1. No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de 

processamento deste Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 

em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) minutos, ou até que se 

credenciem todos os interessados. 

7.2. Junto ao credenciamento, os licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IV e, em 

envelopes separados a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

7.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará o atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas, por ITEM, as propostas: 

a) Que não atenderem às especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à 

descrição do ITEM, fixados neste Edital; 

b) Cujo objeto não for condizente com o descritivo do ITEM Desta licitação; 

c) Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

d) Cujo preço apresente-se manifestamente inexequível, salvo hipótese de erro gráfico; 

e) Da licitante não considerada, nos termos da lei, microempresa ou empresa de pequeno 

porte.  

 

7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 

proposta. 

7.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 

(três). 

c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 



 
 

7.5. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances, de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio, no caso de empate de preços. 

7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação de lances, 

em relação aos demais empatados e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem 

de lances. 

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores (R$) distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima de 1% (um por cento). A aplicação 

do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o valor orçado para cada ITEM 

objeto deste Pregão. 

7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando restar apenas um participante e os 

demais declinarem da formulação de lances. 

7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para esta etapa, na ordem crescente dos valores, para fins de constar em ata 

sendo que, será declarada vencedora a licitante que oferte o menor valor na etapa de lances. 

7.9. A pregoeira poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor valor, com 

vistas à redução do preço. 

7.10. Após a negociação, se houver necessidade, a pregoeira examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

7.10.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os 

preços dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora 

licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios e despesas indiretas, não 

sendo aceitos ao final da negociação preços superiores aos cotados para esta licitação. 

7.10.2. A pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar as licitantes a composição de 

preços totais do ITEM, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, ainda 

que tenha de diligenciar para tanto, podendo, inclusive, suspender o procedimento do pregão 

por tempo determinado. 

7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

7.12. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 

poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

a) substituição e complementação de documentos, ou; 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, 

a qual poderá, inclusive, ser utilizada pelo representante de empresa participante, com a 

anuência da pregoeira. 

7.12.1. A verificação será certificada pela pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

7.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, 

no momento da verificação, podendo a pregoeira autorizar a utilização de outro local, 

inclusive. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 



 
 

alcançados pela verificação, mesmo a empresa utilizando-se de outros locais ou meios, será 

esta declarada inabilitada. 

7.13. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste edital, a pregoeira, se 

necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer necessário. 

7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) 

licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame. 

7.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, 

a pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, 

decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos 

requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

7.16. Caso não haja empresa selecionada para a etapa de lances com condições de habilitação, 

a pregoeira chamará ao certame para negociar as licitantes não selecionadas para a 

mencionada etapa e que permaneceram no local da sessão de Pregão. 

7.17. A licitante vencedora terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o encerramento do 

pregão, para refazer a composição dos preços do ITEM, caso seja necessário.  

CLÁUSULA OITAVA - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA 

HOMOLOGAÇÃO: 

8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação 

de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela pregoeira à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à Senhora Prefeito Municipal para a sua devida homologação. 

8.2. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham 

sido alegados no ato da manifestação na sessão pública de Pregão. 

8.3. Interposto o recurso, a pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado para a Senhora Prefeito Municipal. 

8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Senhora Prefeito 

Municipal adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6. A pregoeira poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o que será 

devidamente decidido pela Senhora Prefeito Municipal. 

8.7. A adjudicação será feita por ITEM. 

CLAÚSULA OITAVA - DO LOCAL: 

9.1. O local para execução do objeto desta licitação será como previsto no Termo de 

Referência. 

9.2. Ficarão a cargo do vencedor do ITEM do certame as despesas com seguros, transporte, 

equipamentos, serviços, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes da execução do objeto desta licitação. 



 
 

9.3. A Administração Pública poderá se recusar os serviços licitados, caso este esteja em 

desacordo com o Termo de Referência e proposta oferecida. 

9.4. O ITEM licitado deverá estar dentro das normas de legislação vigente de qualidade, 

facultando-se à municipalidade a realização de inspeção e análise dos mesmos. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

10.1. Os serviços deverão ser conforme especificados no Termo de Referência. 

10.1.1. Havendo rejeição do mesmo, no todo ou em parte, a empresa vencedora deverá 

substituí-lo no prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando as condições 

estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas 

estabelecidas pelas leis federais nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações. 

10.1.2. A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao vencedor em caso de verificação 

posterior de qualquer irregularidade no objeto licitado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO: 

11.1. Condições de pagamento: até 30 (trigésimo dia) após mês trabalhado, contados da 

apresentação de nota fiscal correta, no Setor Contabilidade. 

11.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa 

vencedora para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a 

fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO: 

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 

Município de Santa Salete/SP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos 

previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a 

licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações pelo 

não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor. 

12.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do 

produto, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir da 

solicitação da execução do serviço encaminhada pela Administração.  

12.1.2.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo não cumprimento das 

obrigações aqui assumidas pelo vencedor. 

12.2. A multa de que trata o subitem anterior, somente poderá ser relevada, quando os fatos 

geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam da 

vontade da licitante e quando aceitos o justifiquem. 

12.3. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma 

notificação para que o licitante apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, 

disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. 

12.4.  O licitante que declarar o enquadramento com microempresa ou empresa de pequeno 

porte, conforme Anexo V deste Edital e esta declaração não corresponder a realidade 

incorrerá na pena de multa pecuniária correspondente a 5% do valor total estimado para o 



 
 

contrato, além da pena de suspensão do direito de participar de licitações da Administração 

Direta e Indireta deste município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS 

FINANCEIROS: 

13.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foi aprovada no orçamento, para o 

exercício do ano 2021, a seguinte dotação orçamentária: 

FICHA:28. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e, desde que, não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança desta aquisição. 

14.2. Fica dispensada a caução. 

14.3. O resultado deste certame será divulgado na imprensa oficial do Município. 

14.4. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

cidadão poderá solicitar providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

14.4.1. Os questionamentos, solicitação de providências ou impugnação ao ato convocatório 

deste Pregão, telefone (17) 3662-9000, ou pelo e-mail: licitacao@santasalete.sp.gov.br  

através de petição dirigida à autoridade subscritora deste Edital. 

14.4.2. A autoridade subscritora deste Edital decidirá sobre a petição acima mencionada e 

responderá através de ofício e/ou (um) dia útil, sendo que, caso não seja possível resolver a 

impugnação ou questionamentos no prazo, será definida nova data de sessão pública para este 

Pregão ou o mesmo poderá ser julgado prejudicado. 

14.4.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

14.5. A publicidade dos demais atos pertinentes a esta licitação e passíveis de divulgação, será 

efetuada mediante publicação no Jornal dos atos oficiais do Município. 

14.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação da (s) licitante (s) não vencedora 

(s) do certame estará (ão) à disposição para retirada no Setor de Licitações, Paço Municipal, 

localizada na Rua Barão do Rio Branco, 600, no centro de Santa Salete/SP, pelo prazo de 30 

(trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho para o (s) vencedor (es). 

14.7. Iniciada a sessão pública, os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela 

pregoeira. 

14.8. Integram o presente Edital: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Proposta; 

ANEXO III – Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração; 

ANEXO IV – Modelo de Referencial de Declaração de Pleno Atendimento aos 

Requisitos de Habilitação; 

ANEXO V – Modelo Referencial de Declaração de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 

ANEXO VI -  Modelo Referencial de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

ANEXO VII – Modelo Referencial de Declaração de compromisso de comunicação de fatos 

supervenientes impeditivos à habilitação; 



 
 

ANEXO VIII – Modelo de Declaração assegurando Regularidade com o Ministério do 

Trabalho; 

ANEXO IX – Modelo Referencial de Dados do assinante do Contrato pela empresa 

vencedora; 

ANEXO X – Minuta de Contrato; 

14.9. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520/2002 pela Lei Complementar nº. 

123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações, sendo a pregoeira autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendências 

surgidas na sessão Pública deste Pregão. 

14.10. A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em 

parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja 

conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público, nos ditames do artigo 

3º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, obrigando-se os fornecedores ao 

cumprimento integral de suas propostas, nas condições definidas na sessão Pública deste 

Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização a favor da 

proponente e sob pena da aplicação do artigo 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002. 

14.11. A adjudicação do(s) ITEM (S) do objeto deste Edital à licitante vencedora a obriga ao 

fornecimento integral do mesmo, nas condições oferecidas, não lhe cabendo direito a qualquer 

ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer seja por 

erro ou omissão. 

14.12. A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora estabelecidas, 

bem como em todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir neste 

procedimento. 

14.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Urânia do Estado de São Paulo, nos 

termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

14.14. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de 

Brasília/DF. Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por "AVISO 

DE LICITAÇÃO", no jornal regional do Estado de São Paulo, será divulgado no endereço 

eletrônico desta Prefeitura Municipal na Internet: www.santasalete.sp.gov.br e afixado no 

Quadro Mural do Paço Municipal. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, 17 de junho de 2021. 

 

 

_________________________________________ 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo nº 49/2021 - Pregão Presencial nº 13/2021 

 

 

DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de 

Tecnologia da Informação, para manutenção, suporte técnico e hospedagem do Site de 

Internet e demais serviços da Prefeitura Municipal, que tem como foco a disponibilização de 

informações e serviços ao cidadão. 

1.2. Serviços de implantação, treinamento, suporte e manutenção corretiva, todos de forma 

on-line e sem integração aos sistemas ligados da CONTRATANTE. 

1.3. Inserção e Atualização de todas as informações do Município no site.  

1.4. Publicação de matérias e noticias nos Canais Oficiais da Prefeitura e em Redes Sociais. 

 

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO 

2.1. IMPLANTAÇÃO 

A solução deve contemplar os programas de computador (software) necessários para o seu 

devido funcionamento nos ambientes de hospedagem, permitindo seu completo 

funcionamento nos servidores oferecidos pela CONTRATADA. 

2.2. TREINAMENTO 

O treinamento de 5(cinco) horas sobre o sistema deverá ser desenvolvido e aplicado pela 

CONTRATADA aos integrantes da Prefeitura Municipal, utilizando exemplos de casos reais 

ligados aos objetos dos sistemas. 

2.3. Visita técnica no mínimo duas vezes ao mês quando solicitado pela contratante, sem 

acréscimo de valores.  

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO OFERTADA 

3.1. O Portal/Site de Internet deve agilizar e facilitar o acesso do usuário contribuinte ou 

visitante às informações atualizadas da Prefeitura, assim como acesso aos serviços on-line. 

Por outro lado, os funcionários da Prefeitura devem possuir ferramenta para a administração 

do conteúdo do Portal, e integração com serviços disponibilizados pelo Sistema de Gestão da 

Prefeitura. 

3.2. O Portal de Internet da Prefeitura deverá permitir que o contribuinte ou internauta 

visitante tenha acesso a toda e qualquer informação que seja de interesse público, e que seja 

disponibilizada através do uso da ferramenta de administração do conteúdo. 

3.3. Dentre essas funcionalidades, para a ferramenta de administração do  conteúdo destaca-se 

a  obrigatoriedade de: 

a) Cadastro parametrizável de estrutura de menus e submenus para organização e navegação 

do conteúdo do Portal. 

b) Cadastro de conteúdos a serem disponibilizados no Portal, com opções de formatação do 

texto e inserção de imagens. 

c) Permitir o carregamento de documentos, imagens, vídeos, áudios, animações para anexar 

aos conteúdos. 



 
 

d) Cadastro de login e senha de acesso para os funcionários da Prefeitura com níveis de 

permissão diferenciados para acesso às funcionalidades.  

e) Possibilitar que o administrador do site crie grupos distintos de perfil na área restrita. 

f) Auditoria no sistema. O sistema deve armazenar toda ação realizada pelo acesso à área 

administrativa do site. 

g) Estar de acordo com a lei de acesso à informação, possuindo navegação via teclado, 

contraste no site, aumento de fonte e mapa do site. 

 

3.4. Para a interface do Portal, será obrigatório: 

a) Navegação do conteúdo em menus organizados. 

b) Sistema de busca para todo conteúdo do site. 

3.5. Devem estar na página principal os seguintes itens em abas diferentes: 

a) Home: que ao clicar retorna à página Principal. 

b) Município: deve conter páginas dinamicamente cadastradas pelos colaboradores da 

prefeitura como: histórico do município, brasão, mapa da cidade, dados do município, entre 

outros que se considerar relevante inserir. 

c) Departamentos: Deve constar neste menu: 

I) O menu deve diferenciar cada tipo de departamentos da seguinte forma (Gabinete  do  

prefeito, secretarias, subsecretarias, conselhos); 

II) Deve-se dividir cada departamento o nome de todas as Secretarias. 

III) Cada departamento tem seu conteúdo exclusivo que pode estar vinculado ao site  

principal. 

IV) Ao clicar no Departamento desejado deve-se abrir um subportal, ou seja, nova página 

com novo menu somente com informações deste departamento, como, descrição, nome, 

telefone e endereço de e-mail dos responsáveis, atividades pertinentes a pasta, telefones, 

contatos e mapa apontando do local onde fica. Neste subportal do departamento devem ser 

exibidos todos os serviços oferecidos por esta área, bem como a relação de projetos, 

informação de todos os setores vinculados (localização e contato), calendário de eventos. 

V) Deve haver a possibilidade de navegação nos menus e páginas exclusivas para cada 

departamento. Estes menus e página são criados de forma dinâmica pelos colaboradores da 

prefeitura. 

VI) Na página de cada Departamento, além  o menu dos departamentos, deve haver espaço 

para as conteúdos que são abastecidas na página principal e que podem estar vinculados com 

o departamento. Ou seja, estes conteúdos que tratam sobre o departamento devem ser 

remetidos automaticamente para as páginas de notícias de cada Departamento específico. 

Este tipo de conteúdos vinculados são: 

·   Notícias; 

·   Serviços; 

·   Projetos; 

·   Setores; 

·   Calendário  de  eventos. 

d) Calendário de Eventos: Calendário com todas as atividades do município. Os eventos têm 

data e hora de início e apenas data de término. 

e) Notícias: nesta aba ao passar o cursor deve surgir submenu com todas as notícias. Deverá 

haver destaque para as notícias consideradas mais importantes. Ao clicar nestas palavras deve 

abrir nova página com o conteúdo. 

f) Serviços: nesta aba ao passar o cursor deve surgir submenu com acesso aos serviços on-line 

que a Prefeitura oferece aos cidadãos, através de sistema específico já existente, como 



 
 

Alvarás, Certidões e Licenças e demais serviços que a Assessoria de Imprensa e Executivo 

Municipal considerar pertinente de serem acrescentados após o desenvolvimento do site. 

g) Licitações: Licitações separadas por categorias.  Possibilidade de baixar o arquivo de 

licitação ou somente um de seus anexos. Em determinadas categorias para que o cidadão faça 

o download de um arquivo é necessário preenchimento do seu cadastro. O administrador do 

sistema pode configurar qual licitação necessita ou não do cadastro. 

h) Legislação: Locação de sistema que lança as leis municipais em servidor de hospedagem e 

faz a consolidação on-line de forma rápida e de fácil uso, com sistemas de anexos, atas e 

ementa, CONFORME MODELO DO PLANALTO NACIONAL E CONSOLIDAÇÃO  DE  

TODOS OS  ATOS  EXECUTIVOS VIGENTES. 

i) Transparência: Acesso aos relatórios da transparência. Estes arquivos também devem estar 

organizados por categorias. Por exemplo, Despesas (pagamento, Liquidação, Empenho),  

Receitas, Contas públicas (Balancete, demonstrativos, RREO por  bimestre e quadrimestre), 

entre outros relatórios. 

j) Turismo: nesta aba, ao clicar, deve remeter para nova página com novo menu em que  

conste informações para turistas que venham a visitar a cidade. Ex: Pontos turísticos, hotéis,  

restaurantes,  mapa  da  cidade,  etc.  A  página  precisa ter  a  capacidade  de  suportar  áudio,  

vídeo,  fotografias,  infográficos e banner em flash ou outros programas utilizados para a web. 

l) Índices de Desenvolvimento: nesta aba estarão informações ligadas aos índices de 

desenvolvimento do município. 

m) Concursos: Os  editais  deverão  ser  exibidos  em  uma  lista  organizado  por categoria,  

exemplo (concurso, processo seletivo). Todo edital deverá ter obrigatoriamente um arquivo 

(documentos .doc ou .pdf) vinculado a ele. O edital poderá ter outros anexos com informações 

publicadas posteriormente.  Ao fazer o download do edital do concurso o internauta pode ser 

solicitado a preencher um cadastro prévio.  O que define se haverá necessidade do cadastro ou 

não é a ativação de um parâmetro na ativação pela prefeitura. 

n) Ouvidoria: ao clicar nesta aba, deve acessar o sistema de gerenciamento de informações e 

atendimento de ouvidoria. 

o) Multimídia: Galerias de mídias separadas por vídeos, fotos, áudios e documentos. Estas 

galerias devem ser independentes e poderá haver subcategorias vinculadas.  Por exemplo: em 

documentos poderá haver: jornal, boletim, manuais, identidade visual, releases, entre outros.  

Estas subcategorias são definidas pelo gestor de conteúdos do site. 

p) Interatividade: em uma primeira fase, será utilizado como ferramenta de interação a 

enquete. O gerenciamento dos assuntos e a frequência com que será feito serão coordenados 

pelo Chefe da Divisão de Gabinete. 

q) Notícias na página principal: é necessário haver espaço para as últimas notícias na página 

principal do Portal. Inclusive acima das últimas notícias é preciso espaço em que passem 

imagens das principais notícias, com título, que ao clicar, remeta para a informação. 

r) O Portal deve ter capacidade para que na página principal seja possível a inserção de: 

I) ferramenta de busca no site. 

II) galeria de imagens; 

III) jingle da Administração Municipal; 

IV) boletins em áudio com notícias com sistema que permita baixar os arquivos; 

V) boletins em áudio e vídeo com notícias com sistema que permita baixar os arquivos; 

VI)  PDF  ou  em  outro  formato  com  o  jornal  digital  ou  outros  materiais  (periódicos, 

revistas,  livreto, infográficos,  etc) produzidos pela Prefeitura; 

VII) Campo de entrada para que a pessoa se cadastre caso queira receber o Boletim Semanal 

digital e/ou outros boletins/jornais produzidos pela Administração; 

VIII) banner e link que abra para o perfil sócio econômico do  município;  



 
 

IX) banner e link do calendário de eventos; 

X) banner e link do Portal de Transparência; 

XI) banner e link para  licitações; 

XIl) banner e link para legislação; 

XIII) banner e link para licenciamento ambiental; 

XIV) banner com acesso ao clima e tempo no município; 

XV) banner e link para redes sociais; 

XVI) links para sites e blogs que a Assessoria de Imprensa e Executivo Municipal 

considerarem interessante figurar no Portal da Prefeitura; 

s) Acessibilidade: Deve possibilitar a conversão de linguagem dos conteúdos informativos 

para navegação em dispositivos móveis, como celulares, iphones, palm, etc. Aumentar e 

diminuir fontes do site  inteiro.  Aplicar contraste no site, mantendo o fundo do site escuro e 

as letras claras. 

t) Acesso rápido: Deve disponibilizar o acesso rápido a serviços externos ou internos da 

prefeitura, com a possibilidade de abrir estes links na mesma página, nova janela ou em “pop-  

up”. Estes links e a forma de exibição são configurados pela própria prefeitura no 

gerenciamento do site. 

u) Avisos: São avisos que podem ser visualizados na capa do site em um estilo de “pop-up” 

para informações mais emergenciais. Deve haver possibilidade de configuração do tempo de 

exibição e postagem de imagem pela própria prefeitura. 

v) Vínculo a sistemas já existentes. O portal deve ter capacidade técnica de vincular sistemas 

que já estão sendo utilizados pela  Prefeitura. 

x) Navegação por teclas de Atalho. Permitir que os usuários naveguem no site através de  

teclas de atalho funcionais de acordo com o navegador. Ex. tecla crtl+1 navegação no menu,  

Ctrl + 2 pesquisa no site, Ctrl + 3 conteúdo do site. 

z) Pesquisa no site: O site deve prover um sistema de pesquisa em todo seu conteúdo.  Deverá 

ser possível pesquisar mais que uma palavra e estas estarem desconexas. 

Y) Integração com sistema de gestão: Os sistemas que forem implantados para o atendimento 

aos requisitos estabelecidos neste termo devem permitir a integração com sistemas de  gestão 

da prefeitura ou de terceiros  como:  portal da  transparência,  Nota Fiscal  Eletrônica e 

emissão de certidões e guias. Para tal, a ferramenta de administração do Portal deve permitir a 

configuração de menus parametrizáveis ou atalhos de redirecionamento para os serviços 

integrados ao Sistema de Gestão. 

w) Requisitos Operacionais. Os requisitos operacionais estão relacionados à facilidade de uso, 

maior produtividade dos usuários e maior coerência com as boas práticas aplicadas ao 

desenvolvimento de sistemas. 

I) Utilizar a língua portuguesa como padrão para toda e qualquer comunicação do sistema 

com os usuários; 

II)  Utilizar ano com quatro algarismos; 

III) Ser baseado no conceito de controle de transação para manter a integridade dos dados em 

caso de falhas na operação; 

IV) Garantir a integridade referencial de registros, não permitindo baixa de dados que tenham 

vínculo com outros registros ativos e dependentes; 

V) Cria auditoria das informações, ou seja, o sistema deve registrar nas atualizações efetuadas 

sobre cadastros e movimentações. Permitir a realização de auditorias no sistema, 

disponibilizando os registros dos controles de acessos ao sistema. 

VI)  Possuir  atualização  on-line  dos  dados  de  entrada,  permitindo  acesso  às informações  

atualizadas imediatamente após o término da transação; 



 
 

VII) Possuir testes de consistência na entrada dos dados como, por exemplo, teste de datas 

válidas ou validação de campos numéricos, de valores, CNPJ ou CPF; 

VIII)  Bloquear a digitação quando o número de caracteres ultrapassar  o número  máximo  

definido para o campo de entrada de dados; 

IX) Informar os campos de digitação obrigatória nas telas de cadastros; 

X) Permitir a configuração do sistema através de parâmetros acessíveis pelos usuários da 

ferramenta de administração do conteúdo; 

 

REQUISITOS DE ARQUITETURA TÉCNICA 

4.1. Os requisitos  de  arquitetura  técnica  definidos  no  quadro  abaixo  procuram  atender ao  

ambiente  atual  da  Prefeitura  Municipal,  prover  maior  compatibilidade  com  as 

tecnologias  já  utilizadas  atualmente  e  que  poderão  vir  a  ser  implantadas futuramente. 

 

Nº Descrição 

1 Utilizar arquitetura de rede padrão Web/HTTP. 

2 Funcionar com servidor Web, executando com o sistema operacional Linux. 

3 Possuir interface gráfica utilizando navegador Web compatível com Internet 

Explorer e Google Chrome e Mozilla Firefox. 

4 Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas 

concorrentes. 

5 Utilizar linguagem de programação livre. 

6 Utilizar arquitetura orientada a objetos. 

7 Utilizar SGBD relacional na camada de acesso a dados, abaixo indicados, para  

prover armazenamento e integridade das informações em banco de dados de 

plataforma livre. 

 

REQUISITOS PARA CUSTOMIZAÇÕES.  

5.1. O Site de internet que será fornecido deve estar alinhado, preferencialmente, às 

metodologias e processos de qualidade reconhecidos pelo mercado e instituições relacionadas 

à tecnologia. Diante das necessidades da Prefeitura, tais sistemas devem ser desenvolvidos de 

acordo com os requisitos listados abaixo: 

 

Nº Descrição 

1 As customizações deverão ser realizadas de modo que as funcionalidades tenham  

plena compatibilidade e integração com os sistemas já existentes ou que venham a 

ser adquiridos pelo município. 

2 Utilizar componentização, baseada em técnicas de arquitetura de software MVC 

(Model View, Controller), que possibilitem a separação das camadas de 

apresentação, negócio e persistência de dados. 

3 Utilizar  versionamento  do  sistema,  contemplando  o  planejamento  de versões 

de forma evolutiva. 

4 Prover reutilização, possibilitando o reuso de componentes e produtos  já 

desenvolvidos. 

5 Garantir  portabilidade  dentro  da  plataforma  adotada  na  solução tecnológica  e  

dos  requisitos  do  ambiente  operacional.  Desta  forma  o sistema  deve  garantir  

que  funcionará  tanto  em  desktop  quanto  em tablets, smartphones e iphone 

(sistema IOS). 

6 Utilizar ferramenta de controle de versões do código fonte, garantindo: 



 
 

- Controle de segurança da base de códigos fonte; 

- Manutenção do histórico das versões implementadas; 

- Controle dos objetos que estiverem  sendo alterados impedindo  que  os mesmos 

sejam sobrescritos por uso compartilhado. 

 

6)  REQUISITOS  DE  SEGURANÇA  LÓGICA 

6.1. Os requisitos  de  segurança  devem  ser  observados  e  atendidos  por  todas  as soluções  

especificadas  neste  termo.  Tais  requisitos  são  fundamentais  para  o controle  de  acesso  

adequado  e  as  definições  de  responsabilidades  dentro  do conjunto  de  usuários  que  

serão  designados para os sistemas especificados neste termo.  

6.2. Ainda no  âmbito  da  segurança,  os  requisitos  tratam   da  necessidade  de  manter a  

disponibilidade  e  acesso  aos  sistemas  para  segurança,  estabilidade  e confiabilidade  dos  

seus processos, de  acordo  com  os  requisitos  listados   abaixo: 

 

Nº Descrição 

1 Prover  o  controle  efetivo  do  uso  de  sistemas,  oferecendo  segurança contra a 

violação através do uso de senhas. 

2 Permitir  configuração  de  permissões   de  acesso  individualizadas  por 

usuários, grupos de trabalho, perfil. 

3 As  senhas  de  acesso  de  usuários  devem  ser  criptografadas  dentro  do banco 

de dados, utilizando o algoritmo MD5 ou HASH64. 

4 Controlar  a  disponibilidade  ou  indisponibilidade  de  itens  de  menu, botões  e  

links  das  telas,  de  acordo  com  as  permissões  do  usuário logado no sistema. 

5 Possuir,  onde  couber,  validação  de  parâmetros  de entrada  de  dados  via 

navegação  do  internauta,  ou  digitação  mal  intencionada  do  endereço (URL)  

do  conteúdo  acessado,  a  fim   de  evitar  ataques  ao  banco  de dados, do tipo 

Injeção de SQL (SQL Injection). 

6 Possuir,  nas  telas  de  submissão  de  dados,  ferramenta  anti-spam,  ou 

mecanismo  de  reconhecimento  para  garantir  que  os  dados  não  sejam 

submetidos por  programas  mal  intencionados,  e  sim  por  um  usuário  real 

(CAPTCHA). 

 

FERRAMENTA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTEÚDO 

7.1. A  atualização  e  controle  dos  diversos  conteúdos  e  informações   a  serem 

disponibilizados  no  Portal  da  Prefeitura  será  feito  através  de  ferramenta  de acesso  

exclusivo  de  funcionários  da  Prefeitura,  mediante  uso  de login  e  senha  de acesso.  Este  

sistema  gerencial  deve  permitir  a  inclusão  e  exclusão  de conteúdos  como  notícias,  

banners  (institucionais,  de  programas,  feiras, campanhas  publicitárias  e/ou  datas  

comemorativas),  entre  outros  itens  que  se considere  importante. 

7.2. O quadro a seguir apresenta os requisitos que deverão ser atendidos por este módulo: 

 

Nº Descrição 

1 Cadastro dos  usuários operadores,  onde  será  disponibilizado  um  login  e 

senha  de  acesso  para  cada  funcionário  da  Prefeitura  que  estará autorizado a 

administrar algum conteúdo do Portal. 

2 Cadastro  de  estrutura  de  menus  e  submenus,  permitindo  organizar  os 

conteúdos  conforme  necessário,  como  por  exemplo,  notícias,  eventos, 

informações sobre as secretarias municipais, etc. 



 
 

3 Cadastro  e  publicação  de  conteúdos  diversos,  relacionado  aos respectivos 

menus no qual serão disponibilizados. 

4 Permitir  o  carregamento  e  publicação  de  arquivos  (incluindo documentos,  

imagens,  áudio,  vídeo  e  flash)  que  possam  ser relacionados e associados aos 

conteúdos. 

5 Controlar as informações multimídias de forma a disponibilizar em áreas 

separadas os arquivos do tipo documentos, vídeos e áudios. 

6 Cadastro  e  publicação  de  menus  ou  atalhos  que  permitam direcionamento  

do  internauta  aos  serviços  online,  disponibilizados  pelo Sistema de Gestão da 

Prefeitura. 

7 Permitir  o  cadastro  de  conteúdos  sem  ativá-los  efetivamente  no  site  em 

caso  de  que,  antes  do conteúdo  no  site  ser  publicada,  o  texto  possa  ser 

avaliado por um membro da prefeitura. 

8 Implementar recursos na ferramenta gráficos de estatística do site para 

acompanhamento em tráfego no site oferecendo relatórios em tempo real. 

 

SELO DE BOAS PRÁTICAS NA INTERNET 

8.1. Sistema deve atender exigências  estabelecidas  pelo  Tribunal  de  Contas  do Estado    na 

Lei  Complementar Federal nº 131/2009 (Lei  da Transparência  da  Gestão  Fiscal)  e  da  Lei 

Federal  nº  12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI). 

 

LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM 

9.1. Conjunto de serviços que permitam que a infraestrutura do site e e-mails fiquem 

disponíveis  na internet. 

I) LICENCIAMENTO DO PORTAL 

O portal é contatado na forma de licença, direito de utilização do sistema e que engloba os  

demais serviços descritos abaixo: 

II) SUPORTE 

A empresa  especializada  CONTRATADA  deverá  prestar  serviços  de  atendimento e  

suporte  ao  Portal  de  Internet,  garantindo  funcionamento  correto  e  estável  do sistema  na  

fase  de implantação  e  pós-implantação,  de  acordo  com  os  requisitos  gerais  e  funcionais  

descritos  neste documento. 

A CONTRATADA deve  fornecer  um  ambiente  web  para  abertura  e acompanhamento  de  

chamados  técnicos.  O acesso deve  ser  restrito  a  um colaborador da prefeitura. 

Os serviços  de  operação  são  responsáveis  por  solucionar  os  eventuais problemas  

encontrados  na  implantação  e  pós implantação,  além  do recebimento  de  suporte  3  horas  

mensais,  manutenção  e  correção  do  sistema, esclarecimento  de  dúvidas  com  a  equipe  

técnica da CONTRATADA. 

III) MANUTENÇÃO 

a) Contrato de Manutenção corretiva/adaptativa e manutenção evolutiva: 

a) Para  os  serviços  de  manutenção  a  CONTRATADA  deverá  dispor,  durante  o horário  

de  expediente  da  CONTRATANTE,  técnicos  das  devidas  áreas,  para  o encaminhamento  

das  soluções  de  problemas  relacionados  a  toda  sistemática implantada. 

b) A  CONTRATADA  deverá  atender  aos  chamados  técnicos,  de  acordo  com  a 

exigência  estipulada no contrato, após o registro dos mesmos. 

c) A  CONTRATADA  ainda  deverá  possuir  um  sistema  de  chamados  técnicos  de forma  

Web  para  que  a  CONTRATANTE  possa  entrar  em  contato  com  seus técnicos  a  



 
 

qualquer  momento.  É  necessário  que  neste  sistema  de  chamado técnico  fique  

armazenado  todos  os  históricos  de  solicitações  e de atendimentos a  CONTRATANTE. 

d) Atualizações  da  Ferramenta  -  Caso  a  CONTRATANTE  venha  a  lançar atualizações  

de  versões  e  releases  das  soluções  a  serem  implantadas  a  mesma deverá  fornecê-las  à  

Prefeitura  Municipal  garantindo  a  compatibilidade  e  correto funcionamento da solução. 

IV) HOSPEDAGEM DO PORTAL 

Os serviços de  hospedagem  devem  compreender  na  colocação  física  dos arquivos  do  site  

em  um  servidor  de  alta  performance.  No  mínimo  10.000  MB de  espaço  em  disco  para  

armazenamento  de  conteúdo.  No mínimo 100 GB/mês tráfego mensal não acumulativo.  A 

Hospedagem deve ser fornecida pela empresa CONTRATANTE. 

V) HOSPEDAGEM DE E-MAILS 

a) Deverão ser fornecidos serviços de email com servidor próprio, com extrema segurança  e  

sigilo  das  informações   trocadas nas  mensagens  dos  usuários  do  serviço. 

b) O Serviço  deve  oferecer  a  opção  de  criação  de  caixas  de  emails,  alteração  de senhas  

e  demais necessidades. 

c) Este serviço  engloba  o  fornecimento  e  manutenção  de  no  mínimo  50  contas  de e-

mail  da  prefeitura no Servidor Dedicado Cloud Computing, com no mínimo 50 GB de 

espaço. 

d) A Prefeitura poderá usufruir do espaço físico de hospedagem contratado para as contas de  

email. 

 

DO SUPORTE E IMPLANTAÇÃO 

10.1. A CONTRATADA proverá atendimento telefônico, durante o período em que viger o 

presente Contrato, ou por mensagem eletrônica através do endereço: 

gabinete@santasalete.sp.gov.br, à PREFEITURA, e somente a esta, da seguinte forma: 

 

Parágrafo Primeiro. Os chamados da CONTRATANTE à Central de Atendimento da 

CONTRATADA serão registrados e conterão: número do chamado, data e hora de abertura, 

descrição do problema e sintomas, “status” e informações de conclusão do chamado. 

 

Parágrafo Segundo. O tempo limite para a CONTRATADA realizar o primeiro atendimento 

será de até quatro (04) horas, a contar da abertura do chamado, conforme item 5.2 supra, e 

será realizado dentro do período de suporte contratado. 

 

Parágrafo Terceiro. Em virtude dos valores praticados para essa contratação, durante a 

vigência normal do contrato, a CONTRATADA proverá suporte on-line, telefônico e 

presencial. 

 

Parágrafo Quarto. Eventuais treinamentos de servidores da PREFEITURA, caso necessário, 

serão realizados preferencialmente de forma eletrônica (on-line), ou, ainda, presencialmente 

na sede da PORTAL PÚBLICO, sendo que os custos (deslocamento, hospedagem, 

alimentação ou similares) dos servidores da PREFEITURA neste último caso serão 

suportados exclusivamente pela PREFEITURA. 

Parágrafo Quinto. A implementação dos serviços ora pactuados se dará conforme o 

cronograma do projeto e Relatórios de Acompanhamento (RAC’s) a serem elaborados de 

comum acordo pelos representantes das partes. 

 

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São responsabilidades da CONTRATADA: 



 
 

a) Executar os serviços de acordo com as especificações constantes neste contrato, no 

processo de Pregão Presencial nº 13/2021 e proposta apresentada. 

 

b) Fazer o acompanhamento remoto durante a fase de implantação e operacionalização, 

disponibilizando, para tanto, equipamento e pessoal técnico, adequados para a demanda de 

serviço. 

 

c) Manter a guarda e sigilo das informações e dados contidos nos equipamentos, desde que 

hospedados junto à CONTRATADA. 

 

d) Oferecer níveis de serviços e garantias que possam assegurar o pleno funcionamento das 

soluções que compreende equipamentos: sistemas, softwares, aplicativos e infraestrutura. 

 

f) Manter recursos humanos em quantidade e qualidade suficientes para a execução e entrega 

dos serviços acordados, no prazo definido entre as partes. 

 

g) Certificação digital e os custos daí oriundos. 

 

h) A CONTRATADA deverá cumprir todo o disposto no presente Contrato e seus anexos. 

 

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 

São as responsabilidades da CONTRATANTE: 

a) A PREFEITURA deverá fornecer à CONTRATADA em prazo razoável e de forma 

adequada todas as informações necessárias à execução do objeto deste contrato; 

 

A CONTRATANTE é a única responsável por: 

a) Usuários designados e computadores que farão a inserção de informações no Sistema, 

Certificação digital, e os custos oriundos,  

 

b) Seleção, proteção e uso das senhas e dos códigos de acesso; 

 

c) Retenção em seus arquivos de informações, dados e outros materiais que possam ser 

necessários para reconstrução de qualquer mensagem perdida ou mal processada; 

 

d) Obtenção e manutenção de linhas de acesso, modems, interface digital, computadores ou 

equipamento de processamento de dados compatíveis com os serviços da CONTRATADA; 

 

e) Introdução correta das informações para processamento; 

 

Parágrafo Segundo. A CONTRATANTE deverá comunicar por escrito e em tempo hábil à 

CONTRATADA a ocorrência de fato impeditivo à execução de qualquer atividade a seu 

encargo. 

 

Parágrafo Terceiro. A CONTRATANTE deverá apresentar, por escrito (e-mail ou 

correspondência comum), todas e quaisquer eventuais solicitações de alterações e/ou 

ampliações do objeto do presente contrato. 

 



 
 

Parágrafo Quarto. A CONTRATANTE é ainda responsável por: 

a) Efetuar o pagamento ajustado com a CONTRATADA; 

 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do presente contrato; 

 

c) Exercer a fiscalização dos serviços assegurando o efetivo cumprimento do contrato; 

 

d) Notificar a CONTRATADA por problemas ou irregularidades à execução do serviço 

contratado; 

 

DAS GARANTIAS 

Denomina-se acordo de nível de serviço ou SLA (Service Level Agreement), para efeito do 

presente contrato, o nível de desempenho técnico do serviço prestado proposto pela 

contratada, sendo certo que tal acordo representa um indicador de excelência técnica, uma vez 

que em informática não existe garantia integral (100%) de nível de serviço. 

 

Em caso de término ou rescisão do presente contrato, a CONTRATADA disponibilizará, se 

estiver na posse, à CONTRATANTE, todos os arquivos referentes aos dados processados no 

sistema, o quail será disponibilizado e entregue à CONTRATANTE na forma de mídia 

eletrônica ou meio compatível existente à época mediante solicitação por escrito. 

 

A CONTRATADA garante a disponibilidade, a qualidade e o desempenho dos serviços 

prestados, bem como dos aplicativos necessários para tal, em compatibilidade com seus 

objetivos e desde que operado dentro de suas especificações. Entretanto, por suas 

características intrínsecas, a CONTRATANTE concorda e está ciente que não se pode 

assegurar que os sistemas disponibilizados sejam isentos de erros ou que seu funcionamento 

seja ininterrupto, desde que a CONTRATADA não tenha agido com culpa (negligência, 

imprudência ou imperícia) na execução dos serviços. 

 

A CONTRATADA garante o funcionamento e desempenho dos índices de nível de serviços 

dispostos no SLA (Service LevelAgreement), ressalvado as seguintes hipóteses: 

 

a) Falha ou defeito comprovado, decorrente exclusivamente do inadequado 

funcionamento dos meios de comunicação, necessários para a conexão da CONTRATADA 

ou de seus Usuários com os Sistemas seus respectivos módulos. 

 

b) Defeitos comprovados em outros softwares de responsabilidade da CONTRATANTE  

ou de seus Usuários, que ocasionem falha no processamento dos Sistemas ou seus respectivos 

módulos, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para o defeito. 

 

c) As interrupções necessárias para ajustes técnicos ou manutenção que serão informadas 

pela CONTRATADA com antecedência razoável e se realizarão, preferencialmente, em 

horários noturnos, de baixo movimento. 

 

d) As intervenções emergenciais, a serem realizadas pela CONTRATADA, decorrentes 

da necessidade de preservar a segurança do servidor, destinadas a evitar ou fazer cessar a 

atuação de “hackers” ou destinadas a implementar correções de segurança (patches), que 

serão realizadas em tempo razoável, de modo a prejudicar o mínimo possível o uso do 

sistema. 



 
 

 

e) Suspensão da prestação dos serviços contratados por determinação de autoridades 

competentes, desde que tal suspensão não tenha ocorrido por culpa da CONTRATADA, ou 

por descumprimento de cláusulas do presente contrato, e ainda, suspensão por motivo de força 

maior, assim definido pelo artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

 

f) Mau uso dos sistemas pela CONTRATANTE ou de seus Usuários, acidentes, 

alteração, ambiente físico ou operacional inadequado, operação com equipamentos e 

programas diversos daqueles para os quais o sistema foi projetado, ou falha causada por um 

produto ou programa que não seja da CONTRATADA ou de seus parceiros. 

 

g) Por solicitação escrita da CONTRATANTE. 

 

 

Não faz parte desta garantia os resultados não previstos em seus objetivos funcionais, bem 

como os decorrentes de defeitos/falhas no equipamento da CONTRATANTE ou de seus 

Usuários, “vírus”, falhas de operação, operação por pessoas não autorizadas, negligência, 

imprudência ou imperícia da CONTRATANTE e de seus Usuários e ainda os provenientes de 

caso fortuito e força maior. 

Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, 17 de junho de 2021. 

 

_____________________________ 

Carlos Eduardo do Espírito Santo 

Chefe da Divisão de Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II – PROPOSTA 

PROCESSO Nº 0xx/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2021 

 

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ....(NOME DA CIDADE)....-SP 

 

Fornecedor:_________________CNPJ nº ________________________ 

Endereço:________________________nº________ 

Bairro:______________Cidade:_______________Estado:___CEP ______________ 

E-mail:_________________________________ 

Telefone: _______________________________ 

 

Segue nossa proposta para a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 

Serviços Técnicos na Área de Tecnologia da Informação, para manutenção, suporte 

técnico e hospedagem do Site de Internet e demais serviços da Prefeitura do Município 

de Santa Salete/SP. 

 

Itens Qtd Unid Descrição dos itens Vlr. Unit. Vlr. Total  

1 
12 serv. 

Contratação de Empresa Especializada para 

Prestação de Serviços Técnicos na Área de 

Tecnologia da Informação, para 

manutenção, suporte técnico e hospedagem 

do Site de Internet e demais serviços da 

Prefeitura do Município de Santa 

Salete/SP. 

  

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxx) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 

Declaramos que os preços consignados nesta proposta abrangem todas as despesas 

com equipamentos, transportes, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais 

encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para fornecimento dos 

produtos e serviços citados no objeto. 

................ , .... de ............... de 2021. 

 

Nome e Assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 

 

 

 



 
 

 

ANEXO III - MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

PROCURAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 0xx/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DE 

INTERNET E DEMAIS SERVIÇOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

 

A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº. -----, com sede na -----, através de seu representante 

legal infra-assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o (a) Sr. (a) -----, portador (a) 

da cédula de identidade RG nº. -----, expedida pela -----, outorgando-lhe plenos poderes para 

representá-la na sessão pública do Pregão Presencial nº 0xx/2021 - Processo nº 0xx/2021, em 

especial para formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar 

as providências necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste 

procedimento. 

 

 

________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente 

habilitado(s), com firma reconhecida. 



 
 

 

 

 

ANEXO IV - MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 0xx/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DE 

INTERNET E DEMAIS SERVIÇOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ....(NOME DA CIDADE).... 

Ao Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio. 

 

Prezada pregoeira: 

 

Declaramos, sob as penas da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, conhecer 

e aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº xx/2021 - Processo 

nº xx/2021, bem como de seus anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os 

requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo. 

 

________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

_______________________________________ 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente 

habilitado(s). 



 
 

 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PROCESSO Nº 0xx/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DE 

INTERNET E DEMAIS SERVIÇOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 

interessada em participar do Pregão Presencial nº xx/2021 - Processo nº xx/2021, promovido 

pela Prefeitura Municipal de ....(nome da cidade)...., declaro, sob as penas da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações que, sem prejuízos das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, somos microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006 alterada 

pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate 

no procedimento licitatório supracitado. 

 

 

________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente 

habilitado(s). 

 

 



 
 

 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENCIAL DE INEXISTÊNCIA 

DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

PROCESSO Nº 0xx/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DE 

INTERNET E DEMAIS SERVIÇOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 

interessada em participar do Pregão Presencial nº xx/2021 - Processo nº xx/2021, promovido 

pela Prefeitura Municipal de ....(nome da cidade)...., declaro, sob as penas da Lei Federal nº. 

10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima, 

inexistem fatos impeditivos para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, 

Indireta ou Autárquica. 

 

 

________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente 

habilitado(s). 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO EM 

COMUNICAR A OCORRÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS À 

HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 0xx/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DE 

INTERNET E DEMAIS SERVIÇOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 

interessada em participar do Pregão Presencial nº xx/2021 - Processo nº xx/2021, promovido 

pela Prefeitura Municipal de ....(nome da cidade)...., compromete-se, sob as penas da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações a comunicar a esta municipalidade a ocorrência de 

quaisquer fatos supervenientes impeditivos à habilitação. 

 

 

 

________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente 

habilitado(s). 

 

 

 



 
 

 

ANEXO VIII - MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO ASSEGURANDO 

REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

PROCESSO Nº 0xx/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DE 

INTERNET E DEMAIS SERVIÇOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da 

proponente), interessada em participar do Pregão Presencial nº xx/2021 - Processo nº 

xx/2021, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, declaro, sob as penas da 

Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa 

mencionada acima, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos 

termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

a) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, 

para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de 

São Paulo; 

b) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 

12.799/08), impede(m) a contratação com esta Prefeitura Municipal; 

c) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a 

Prefeitura Municipal, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da 

execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a 

empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo, 

conforme Termo de Ciência e de Notificação; 

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no 

momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do 

administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 

responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 

equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo 

cumprido; 

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no 

momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as 

obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas; 

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui 

qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos conheço na 

íntegra. 

 

________________, ____ de _______________ de 2021. 

 



 
 

_______________________________________ 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente 

habilitado(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO IX – Dados de quem irá assinar contrato pelo vencedor 

 

PROCESSO Nº 0xx/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DE 

INTERNET E DEMAIS SERVIÇOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

 

Pela CONTRATADA: 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

 

Cargo: __________________________________________________________ 

 

CPF ___________________           RG ___________________________ 

 

Data de Nascimento: ____________________________________________ 

 

Endereço residencial completo:__________________________________ 

 

E-mail institucional____________________________________________________ 

E-mail pessoal: __________________________________ 

 

Telefone(s):____________________________________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO 

 

PROCESSO Nº xxx/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2021 

 

TERMO DE CONTRATO Nº xxx/2021 

 

Que entre si firmam, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

SALETE/SP, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ (MF) nº. 01.611.211/0001-

23, com sede à Rua Barão od Rio Branco, nº 600, Centro de Santa Salete, Estado de São 

Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal o Sr. JEDER FABIANO 

SANTIAGO SOUZA, portador da Cédula de identidade sob o nº xxxxxxxxxxxxxx e do CPF 

nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante 

denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) xxxxxxxxxxxxxxxxx com sede comercial 

na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, cidade de xxxxxxxxxxxxxxx, Estado de XXXXXXXX, 

neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxx, portador do RG n.º xxxxxxxxx e CPF n.º 

xxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, vencedora do Processo de 

Licitação n.º xx/2021 – Pregão Presencial nº xx/2021, resolvem firmar o presente ajuste, 

regido pela Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº 17/2008, subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante 

condições e cláusulas a seguir estabelecidas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, já qualificada acima e neste ato denominada 

CONTRATADA, obriga-se a Prestação de Serviços Técnicos na Área de Tecnologia da 

Informação, para manutenção, suporte técnico e hospedagem do Site de Internet e 

demais serviços da Prefeitura do Município de Santa Salete/SP, neste ato denominado 

CONTRATANTE, mediante solicitação, o(s) seguinte(s) itens: 

 

PLANILHA 

 

Valor total deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXXXXX, conforme ITEM vencido 

do Pregão Presencial nº xx/2021, fornecidas pela CONTRATANTE, bem como sua proposta, 

os quais ficam fazendo parte integrante deste CONTRATO. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO: 

2.1. As despesas decorrentes para contratação do objeto para uso mencionados neste 

CONTRATO serão empenhadas no exercício de 2021, à conta da Dotação Orçamentária a 

saber: 

FICHA: 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: 

3.1. O preço global do objeto decorrente do presente contrato é R$ XXXXXX 

(XXXXXXXXXXX), sendo que a CONTRATANTE efetuará o pagamento a 

CONTRATADA até 30 (trigésimo dia) após mês trabalhado, contados da apresentação de 

nota fiscal correta, no Setor de Finanças, das lavagem/engraxadas efetuadas. 



 
 

CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS: 

4.1. Os preços oferecidos na cláusula acima, são fixos e irreajustável durante a sua vigência.  

 

CLÁUSULA QUINTA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

5.1. Os serviços de Tecnologia da Informação, para manutenção, suporte técnico e 

hospedagem do Site de Internet e demais serviços, objeto desta licitação, dar-se-á junto a 

CONTRATADA cujo local deverá ser neste Município de Santa Salete e sendo realizado de 

forma imediata até xx de xxxxxxxxxxx de 2022. 

5.2. Os serviços serão realizados conforme especificados na proposta e acompanhados das 

respectivas Notas Fiscais. 

5.3. Ficarão a cargo do vencedor do item do certame as despesas com tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação. 

5.4. A Administração Pública poderá se recusar a receber os produtos licitados, caso este 

esteja em desacordo com a proposta oferecida. 

5.5. Os serviços prestados pelo vencedor, deverão ser de boa qualidade obedecer boas práticas 

que o caso requer, facultando-se à municipalidade a realização de inspeção e análise dos 

serviços efetuados. 

5.6. Fica esclarecido que os serviços mal executados e sem o pedido de compra, não serão 

aceitos e nem pagos. 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO: 

6.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, amigavelmente ou por decisão 

judicial pela CONTRATANTE, nos termos dos Artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 

A CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades: 

7.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do 

produto, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir da 

solicitação da execução do serviço encaminhada pela Administração. 

7.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço, quando decorridos 30 dias, ou 

mais, de atraso. 

7.3. As multas de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os 

fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam 

da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso. 

7.4. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma 

notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, 

disposto no artigo 5º, inciso IV da Constituição Federal. 

7.5. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de 

descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela 

administração autárquica. 

7.6. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 

Município de Santa Salete pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos 

previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a 

licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações pelo 

não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor. 



 
 

CLÁUSULA OITAVA 

8.1. A CONTRATADA deverá manter um preposto qualificado para representá-la em todos 

os assuntos referentes ao objeto deste contrato e por parte da CONTRATANTE fica 

designado o Servidor Municipal Sr. Carlos Eduardo do Espírito Santo, Chefe da Divisão de 

Gabinete, para gestão do mesmo. 

CLÁUSULA NONA – DA PRORROGAÇÃO: 

9.1. O presente contrato poderá ser prorrogado a critério das partes após o seu vencimento nos 

termos do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e para se manter o 

equilíbrio econômico e financeiro deste contrato será utilizado neste caso índice do INPC da 

FIPE ou outro que venha substituir e que tenha disponibilidade financeira da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (Vinte e Cinco por Cento) 

de acordo com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

11.1. O não pagamento das obrigações assumidas na data de seu vencimento sujeitará a 

CONTRATANTE a efetuá-lo financeiramente atualizado dentro dos critérios definidos por 

Lei, compreendido o período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 

pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: 

12.1. Este contrato terá sua vigência até xx de xxxxxxxxxxx de 2022.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 

13.1. Fica eleito o FORO da Comarca de Urânia, Estado de São Paulo, para a solução de 

qualquer dúvida, litígio ou incidente oriundo da execução do presente CONTRATO ou de 

fatos que com ele se relacionarem. 

 

E, por estarem justos e combinados e de comum acordo com todas as cláusulas e 

condições aqui previstas, fica lavrado a presente em 03 (três) vias de igual teor, que será 

assinado pelas partes interessadas e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

 

....(nome da cidade).... - SP, XXXX de XXXXX de 2021. 

 

 

 

Pela CONTRATANTE:    Pela CONTRATADA: 

 

 

_____________________________         ________________________ 

Prefeito Municipal             XXXXXXXXXX 

 

Testemunhas:  

 

 

1)_________________                2)___________________________ 


