
 
 

TERMO DE CONTRATO Nº 95/2021 
 

PROCESSO Nº 49/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021 

 

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. 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Rua Barão do Rio Branco, 600 - Centro 

CEP: 15.768-000 – Santa Salete (SP) 

CNPJ: 01.611.211/0001-23 

 

 

CONTRATADA:  RENATO FURLAN NETO 22657127878 

Rua Campinas, 85 – Conjunto Habitacional José Antônio Caparroz 

Bogaz 

CEP: 15.707-674 – Jales (SP) 

CNPJ: 21.498.078/0001-58 

 

 

 

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 do 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, brasileiro, casado, residente e domiciliado também nesta 

cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa RENATO 

FURLAN NETO 22657127878, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 

21.498.078/0001-58, com sede comercial na Rua Campinas, 85 – Conjunto Habitacional José 

Antônio Caparroz Bogaz, cidade de Jales, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. 

Renato Furlan Neto, portador do RG n.º 40.592.592 SSP/SP e CPF n.º 226.571.278-78, 

doravante denominada CONTRATADA, vencedora do Processo de Licitação n.º 492021 – 

Pregão Presencial nº 13/2021, 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 RENATO FURLAN NETO 22657127878, 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: 



 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO DESTA 

LICITAÇÃO 

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 notícias 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. 

 

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  

e-mail. 

 

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: 

renatofurlanneto@hotmail.com, 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. 

 

Valor total deste contrato é de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), conforme 

ITEM vencido do Pregão Presencial nº 13/2021, 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: 28. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: 

3.1. O preço global do objeto decorrente do presente contrato é R$ 25.200,00 (vinte e cinco 

mil e duzentos reais), 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. 

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 

07 de julho 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 07 de julho 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. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, 07 de julho de 2021. 

 

 

 

____________________________________________ 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

_______________________________________________ 

RENATO FURLAN NETO 22657127878 

Empresa Contratada 

Testemunhas: 

 

1. Aline Priscila Rossi Ladeia               2. Carlos Eduardo do Espírito Santo 

  



 
 

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: 

 

Nome: Município de Santa Salete 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 329.255.448-94 

RG: 30.869.135 

Data de Nascimento: 04/06/1985 

Endereço Residencial: Avenida XV de novembro - Centro 

E-mail Institucional: gabinete@santasalete.sp.gov.br 

E-mail Pessoal: gabinete@santasalete.sp.gov.br 

Telefone Residencial:  

Telefone Comercial:  

Telefone Celular: (17) 99703-1380 

Período de Gestão 2021/2024 

 

  



 
 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(Contratos) 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE/SP 

CONTRATADO: RENATO FURLAN NETO 22657127878 

 

CONTRATO Nº: 95/2021 

 

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. 

 

ADVOGADO/ Nº OAB:- SALATIEL SOUZA DE OLIVEIRA – OAB 281.413 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) o ajuste acima referido estará sujeito à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 

Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 

Civil;  

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.  

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete, 07 de julho de 2021. 



 
 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: Jeder Fabiano Santiago Souza 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 329.255.448-94 

RG nº: 30.869.135 SSP/SP 

Data de Nascimento: 04/06/1985 

Endereço: Avenida XV de Novembro - Centro - Santa Salete/SP 

E-mail institucional: gabinete@santasalete.sp.gov.br 

Telefone: (17) 99703-1380 

 

 

___________________________________ 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: Aline Priscila Rossi Ladeia  

Cargo: Chefe da Divisão Licitações e Contratos 

CPF: 364.712.518-07 

RG: 44.469.733-0 SSP/SP 

Data de Nascimento: 13/06/1988 

Endereço Residencial completo: - Rua Santa Albertina, 154 - Jales/SP 

E-mail institucional: licitacao@santasalete.sp.gov.br 

E-mail pessoal: aline_priscilarossi@hotmail.com 

Telefone: (17) 99664-2396 

 

 

________________________________ 

Aline Priscila Rossi Ladeia  

  

Pela CONTRATADA:  

Nome: Renato Furlan Neto 

Cargo: Proprietário 

CPF: 226.571.278-78 

RG: 40.592.592 SSP/SP 

Data de Nascimento: 30/07/1984 

Endereço residencial completo: Rua Campinas, 85 – Conjunto Habitacional José Antônio 

Caparroz Bogaz - Jales/SP 

E-mail institucional: renatofurlanneto@hotmail.com 

E-mail pessoal: renatofurlanneto@hotmail.com 

Telefone: (17) 99755-6687 

    

 

_____________________________ 

Renato Furlan Neto 


