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EDITAL N° 017/2018 – PROCESSO Nº 503/2018 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS   
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – ESTADO DO PARANÁ 
 

EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 
 
1 – PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Francisco Beltrão, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 77.816.510/0001-66, com sede à rua 
Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, na cidade de  Francisco Beltrão, estado do Paraná, torna  público  
que realizará TOMADA DE PREÇOS, do tipo por LOTE, na sala de reuniões do Licitador e na forma da Lei 
Federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para contratação de empresa especializada para 
desenvolvimento, manutenção e hospedagem do site oficial do Município de Francisco Beltrão, incluindo criação, 
programação e suporte técnico, de acordo com o que consta no anexo I deste edital. 
 
1.2 - O edital será entregue aos interessados pelo setor de Licitações e Contratos do Município de FRANCISCO 
BELTRÃO, à rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000 – Centro, no horário compreendido entre 08:00 horas e 
17:30 horas. 
 
1.3 - Os envelopes “B” contendo a proposta e o envelope “A” contendo a documentação, deverão ser 
entregues até às 09:00 horas do dia 06 de julho de 2018, no Serviço de Protocolo e Expediente do Licitador 
ou à Comissão de Licitação, e os envelopes com a inscrição “A” em sua face, contendo a documentação 
de habilitação, serão abertos no dia 06 de  julho de 2018, às 09:00 horas. 
 
1.4 - Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todas as proponentes, formalmente expressa pela 
assinatura do TERMO DE RENÚNCIA, conforme modelo anexo, renunciando à interposição de recurso da fase de 
habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos envelopes com a inscrição “B“ em sua face, 
contendo a proposta de preço, das proponentes habilitadas. 
 
1.5 - Integram este Edital de Tomada de Preços, independentemente de transcrição: 
 

• Modelo da proposta (ANEXO I);  

• Carta de credenciamento (ANEXO II);  

• Declaração de idoneidade (ANEXO III); 

• Termo de renúncia (ANEXO IV);   

• Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte (ANEXO V); 

• Minuta de contrato (ANEXO VI); 

• Projeto para desenvolvimento do site (item 01) (ANEXO VII); 

• Especificações da assessoria, manutenção e gerenciamento mensal do site (item 02) (ANEXO VIII); e 

• Especificações sobre a hospedagem do site (ANEXO IX). 
 
1.6 - Se no dia previsto não houver expediente no município de Francisco Beltrão, transfere-se a sessão de 
entrega dos invólucros para o primeiro dia útil que se seguir, mantendo-se o mesmo horário. 
 
2 – DO OBJETO 
 
2.1 - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta, visando a contratação de empresa especializada 

para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do site oficial do Município de Francisco Beltrão, incluindo 

criação, programação e suporte técnico, de acordo com as especificações abaixo: 

LOTE 01 - Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e 
hospedagem do site oficial do Município de Francisco Beltrão, incluindo criação, programação 
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e suporte técnico. 
Item Código  Especificação 

 
Quantidade Unidade Valor unitário 

máximo 
estimado R$ 

Valor total máximo 
estimado R$ 

1 62815 Desenvolvimento do Site do Município de 
Francisco Beltrão, incluindo armazenamento do 
site e domínios, conforme especificações 
constantes nos anexos VII e IX deste edital. 

1 UN 2.316,67 2.316,67 

2 62816 Manutenção mensal do site e gerenciamento de 
email´s conforme especificações e estrutura 
constante do anexo VIII deste edital. 

24 MÊS 795,15 19.083,60 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 01 R$ 21.400,27 

 
2.2 - O serviço de desenvolvimento do site já existente no Município somente poderá ser cobrado caso a 

Contratada não seja a atual fornecedora do site em uso.  
  
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da presente licitação as PESSOAS JURÍDICAS do ramo pertinente ao objeto da licitação, 
devidamente inscritas no Cadastro de Fornecedores do Licitador ou no SICAF – Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores, com certificado válido na data da abertura da presente licitação. 
 
3.2 - Também poderão participar da presente licitação os interessados não cadastradas, que atenderem todas as 
condições exigidas para cadastramento, apresentando documentos pertinentes até o terceiro dia anterior a data 
do recebimento das propostas, junto ao setor de licitações do Licitador, à   rua  Octaviano Teixeira dos Santos, 
1000. 
 
3.3 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sansões previstas 
nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS INVÓLUCROS “A” e “B” E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO. 
 
4.1 - Os invólucros “A” e “B”, contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e 
proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, 
devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres: 
 
        TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 

  INVÓLUCRO “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
        NOME DA PROPONENTE 
 
   TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 

 INVÓLUCRO “B” – PROPOSTA DE PREÇO  
        NOME DA PROPONENTE 
 
4.2 - A carta de credenciamento (anexo II) ou procuração, deverá ser entregue à Comissão de Licitação, na data 
de abertura dos envelopes “A”, caso a licitante encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 
licitatório.   
 

5 - DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 
5.1 - O invólucro “A” deverá conter os seguintes documentos em 01 (uma) via 
(preferencialmente na ordem solicitada no edital, grampeados ou encadernados): 
 
 
5.1.1 - Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores, em plena validade, fornecido pelo 
Licitador ou no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. 
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5.1.2 – Cópia autenticada do requerimento de empresário, no caso de empresa individual; 
estatuto ou constituição do contrato social e da sua última alteração ou do Contrato social 
consolidado, devidamente registrado no órgão competente, para as sociedades comerciais; e, 
no caso de sociedade por ações, ou entidades (associações, ONG’s, etc.), acompanhados  de 
documentos  da eleição de seus administradores. 
 
5.1.3 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, do Estado da Licitante, na forma da 
lei. 
 
5.1.4 - Certidão negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à dívida ativa da união que 
abrange inclusive a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS). 
 
5.1.5 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS - CRF. 
 
5.1.6 - Certidão Negativa de Tributos Municipais, do Município sede da empresa Licitante. 
 
5.1.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
5.1.8 - Declaração de Idoneidade (anexo III). 
 
5.2 – Será considerado pela Comissão, o prazo de validade de 90(noventa) dias, contados da 
data da respectiva emissão, para as certidões nas quais o mesmo não constar. 
 
5.3 - Todos os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente na ordem solicitada no 
edital, grampeados ou encadernados, e estar dentro dos respectivos prazos de validade e 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, 
legalmente reconhecida, desde que legíveis. 
 
5.4 - No caso de existirem, dentro do invólucro “A”, cópia(s) de documento(s) sem autenticação, 
a Comissão de Licitação exigirá apresentação dos originais na própria sessão para autenticação. 
 
5.5 – A apresentação dos documentos especificados nos itens 5.1.1 e 5.1.8, em desconformidade 
com o disposto no edital ou com os modelos descritos nos respectivos anexos, será 
fundamento para inabilitação da Licitante. 
 
5.6 – Documentos facultativos 

 
5.6.1 – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 

5.6.1.1 – A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei 
Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, deverá apresentar juntamente com a 
documentação de habilitação, no envelope “A”, a Declaração de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, (anexo V), acompanhada pela Certidão Simplificada de 
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte , expedida pela Junta Comercial do 
Estado da sede da Licitante, nos últimos 90(noventa) dias, contados a partir da data 
prevista para recebimento dos envelopes das propostas e da habilitação. 

       
5.6.2 – Termo de Renúncia 
 

5.6.2.1 - A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a 
Comissão da Licitação quanto a habilitação, deverá apresentar o respectivo 
documento nos exatos termos do anexo IV,  o qual deverá ser entregue juntamente 
com a documentação de habilitação.  
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5.6.3 – Os documentos especificados acima (itens 5.6.1 e 5.6.2), ainda que apresentados de 
forma irregular ou em desconformidade com o exigido no edital, não serão motivo de 
inabilitação da empresa licitante respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser 
exercido. 

 
6 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
6.1 - A proposta de preço – INVÓLUCRO “B”, em 01 (uma) via, devidamente assinada pela Licitante ou por seu 
representante legal, redigida em português e impressa por meio mecânico ou informatizado, em papel timbrado da 
empresa, ou na falta deste, em papel branco, com cabeçalho contendo os dados da empresa (razão social, CNPJ, 
endereço, telefone, etc.), de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolvem valores, 
quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e no modelo de 
proposta (anexo I) e deverá conter: 
 
a)  Identificação da empresa proponente; 
   
b)  Indicação do número da licitação e modalidade; 
 
c)  Preço unitário e total por item e total do lote com, no máximo duas casas após a vírgula, devendo o preço 
incluir todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação; 
 
d)  Prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo 60(sessenta) dias, e será contado a partir da 
data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento; 
Em caso de omissão, será considerado aceito o prazo de 60(sessenta) dias. 
 
7 – DO PROCEDIMENTO PARA ABERTURA DOS INVÓLUCROS “A” E “B” 
 
7.1 - Serão abertos os invólucros “A”, contendo a documentação relativa à habilitação das Licitantes e procedida 
sua apreciação.  
 
7.2 - Serão consideradas inabilitadas as Licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no item 5 deste 
edital. 
 
7.3 - Após a abertura dos invólucros “A”, a Comissão de Licitação apreciará a documentação das empresas 
proponentes, comunicando à essas do resultado da habilitação, na mesma sessão e/ou através de publicação no  
Órgão  de Imprensa Oficial  do Licitador. 
 
7.4 -  A Comissão de Licitação comunicará as proponentes, através de publicação no Órgão de Imprensa Oficial 
do Licitador e na webpage www.franciscobeltrao.pr.gov.br, a data de abertura dos invólucros “B”, com no mínimo 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência, caso não se realize na mesma sessão. 
 
7.5 - Os invólucros “B”, contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados ás proponentes consideradas 
inabilitadas, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. 
 
7.6 - Serão abertos os invólucros “B”, contendo a proposta de preço das proponentes habilitadas, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento 
dos recursos interpostos. 
 
7.7 - Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 6 deste edital, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 
 
7.8 - O Julgamento e classificação das propostas será de acordo com o estabelecido no item 8 deste edital. 
 
7.9  - Das sessões públicas desta Licitação lavrar-se-ão atas circunstanciadas, nas quais constarão os nomes das 
proponentes e outras ocorrências que interessarem ao julgamento da habilitação e da proposta de preço, devendo 
as mesmas serem assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e por todos as proponentes presentes.  
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7.10 - Qualquer declaração, manifestação ou impugnação de proponente, desde que ocorrida no transcurso das 
sessões de recebimento e abertura dos invólucros, deverá obrigatoriamente, ser reduzida a termo e constar na 
respectiva ata. 
 
7.11 - Nas sessões de recebimento e abertura dos invólucros da documentação e da proposta de preço, somente 
poderá fazer uso da palavra, rubricar documentos e propostas, apresentar reclamações, assinar atas e manifestar 
intenção de interpor recursos, o representante legal da proponente. 
 
8 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Somente serão julgadas as propostas que contenham todos os requisitos solicitados e que satisfizerem todas 
as condições estabelecidas no presente edital. 
 
8.2 - Serão desclassificadas as propostas de preços incompatíveis com os de mercado ou as que contiverem 
erro(s) de cálculo(s). 
 
8.3 - O critério de julgamento é o de menor preço global do lote. 
 

8.4 – A licitação enquadra-se no artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014: 
 

8.4.1 – Exclusiva – item aberto para a participação EXCLUSIVA de “Microempresa – ME” ou 
“Empresa de Pequeno Porte – EPP”,  e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto 
licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014. 

. 

8.5 - Aplica-se a este processo licitatório, o disposto no Art. 48, § 3o, da Lei Complementar nº. 
147/2014, que estabelece a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas LOCAL ou REGIONALMENTE, até o limite de 10% (dez por cento) do 
melhor preço válido. Este benefício não impede a participação de empresas de outras 
localidades.  

 

8.5.1 - Para fins de aplicação do dispositivo referido no item 10.09, considera-se: 
 
8.5.1.1 – LOCAL:  Município de Francisco Beltrão/PR. 
 
8.5.1.2 - REGIONALMENTE: Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. 
 
8.5.1.3 - MUNICÍPIOS: Ampere, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do 
Sul, Bom Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel 
Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Honório Serpa, Itapejara 
do Oeste, Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata 
do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Realeza, 
Renascença, Quedas do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do 
Sudoeste, São João, São Jorge D'Oeste, Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê e Vitorino. 

 
8.6 - Da classificação das propostas de preços: 
 
8.6.1 - As propostas de preços serão classificadas em ordem crescente, em função do menor preço global do lote.  
 
8.6.2 - Entre as Licitantes/proponentes classificadas, a Comissão de Licitação declarará  vencedora aquela que 
apresentar o menor preço global do lote. 
 
8.6.3 - Verificado o empate entre 02(duas) ou mais proponentes que apresentarem a mesma proposta de preço, a 
Comissão de Licitação adotará o seguinte critério sucessivo de desempate:  
 
8.6.3.1 – Será considerada preferencial a proposta de preço das empresas de capital nacional; das empresas que 
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produzirem seus bens em território nacional e das consideradas pela Lei, brasileiras. 
 
8.6.3.2 - Persistindo o empate, após esgotado o critério acima exposto,  a Comissão de Licitação realizará em 
sessão pública, um sorteio entre as Licitantes com propostas de preços empatadas. 
                                 
8.7 – Será desclassificada: 
 
8.7.1 – A proposta elaborada em desacordo com o presente edital, a que proponha qualquer oferta de vantagens 
não previstas no edital, ou que apresentar preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes; 
 
8.7.2 – A proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
 
8.7.3 – A proposta que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, quando for razoável 
concluir que a proponente não seria capaz de executar o contrato pelo preço de sua oferta. 
                              
8.7.3.1 – Preços manifestamente inexequíveis são aqueles cuja viabilidade não possa ser demonstrada através da 
documentação que comprove a coerência dos custos dos insumos e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato. 
 
8.7.3.2 – Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 
70%(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas, superiores a 50%(cinquenta) por cento) do 
preço orçado pelo Licitador, ou 
b) preço global orçado pelo Licitador. 
 
8.7.3.3 – Das proponentes classificadas na forma anterior, cujo preço global analisado for inferior a 80%(oitenta 
por cento) do menor preço a que se refere as alíneas “a” e “b” acima, será exigida para assinatura do contrato, 
prestação de garantia adicional, igual a diferença entre o preço global e o valor resultante no subitem 12.5.3.2. 
 
8.7.4 – A proposta cujos valores analisados forem superiores aos preços máximos estabelecidos neste edital, no 
item 2(objeto). 
 
8.7.5 – Quando for evidente a inexistência de concorrência ou a existência de conluio ou práticas de corrupção em 
licitações e/ou em execução de contratos, sujeitas às sanções previstas na Legislação. Se de acordo com o 
procedimento administrativo ficar comprovado que um representante do Licitador, servidor ou quem atue em seu 
lugar e/ou proponente, incorreu em práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o Licitador poderá: 
a) rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de aquisição ou 
contratação; 
b) declarar o proponente inelegível, para participar em futuras licitações ou contratos com o poder público. 
 
8.8 - O resultado, a homologação e a adjudicação da licitação serão fixados em lugar próprio, na sede do 
Município de FRANCISCO BELTRÃO, e publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Licitador. 
 
8.9 - Após a divulgação do julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em Lei, o Presidente da Comissão 
submeterá o processo a autoridade superior, para fins de homologação, revogação ou anulação desta licitação. 
 
8.10 - Após a divulgação do julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em Lei, o Presidente da Comissão 
submeterá o processo a autoridade superior, para fins de homologação, revogação ou anulação desta licitação. 
 
9 – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

9.1 – Os serviços deverão ser realizados de acordo com as solicitações do Município, a partir da 
celebração do contrato, da seguinte forma: 
 
- Desenvolvimento do site do Município: no prazo máximo de 90(noventa) dias; e 
 
- Manutenção do site do Município: pelo período de 24(vinte e quatro) meses. 
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9.2 – O fornecimento do objeto se dará durante um período de 24 (vinte e quatro) meses, da Administração 

Municipal de Francisco Beltrão, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, por iguais e sucessivos 

períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja do interesse da Contratante, mediante termo 

próprio, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, conforme inciso II do 

artigo 57 da Lei 8.666/93. 

10 - DOS RECURSOS 
 
10.1 - O prazo para impugnação do edital, será de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão para abertura dos 
invólucros “A”, dos documentos para habilitação. 
 
10.2 - Às Licitantes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93, 
o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 
 
11 - DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 - A prestação dos serviços dar-se-á mediante Termo de Contrato a ser firmado entre o Licitador e a Licitante 
declarada vencedora deste certame. 
 
11.2 - A empresa vencedora da licitação será convocada para assinatura do contrato. 
 
11.3 - A assinatura do Contrato deverá ocorrer após a publicação da homologação da Licitação pelo Prefeito 
Municipal. 
 
11.4 - Caso a Licitante adjudicatária, sem justo motivo, se recuse a firmar contrato, ou não compareça quando 
convocada para tanto, ou ainda, não atenda as condições previstas  neste edital, o Licitador considerará renúncia 
tácita do direito de contratar da Licitante e não honrada a proposta, independentemente de qualquer formalização. 
 
11.5 - O Termo de Contrato obedecerá a minuta em anexo e dele constam as penalidades aplicáveis à contratada, 
em caso de alguma inobservância de suas obrigações, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, entre as 
quais constam as seguintes:  
 
11.5.1 - Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução 
total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei 
n° 8.666/93 e demais legislações pertinentes a matéria. 
 
11.5.2 - Impõe-se declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Contratante ora Licitador, e a  
rescisão de pleno direito do contrato desta licitação, pela falência da  contratada, ou  rescisão administrativa ou 
judicial do contrato por culpa da mesma ou ainda, nos casos em que  fato(s) ou infração(ões) de responsabilidade 
da contratada, anteriores ou posteriores à assinatura do contrato, indiquem a tomada dessa medidas para o 
resguardo do interesse Público. 
 
11.6 - A Licitante vencedora da Licitação deverá apresentar quando solicitada, os elementos a seguir 
relacionados, que instruirão a elaboração do contrato. 
  - Nome do representante legal; 
   - Estado civil; 
  - Profissão; 
  - Endereço residencial e número do telefone; 
  - Carteira de Identidade (RG); 
  - Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC/CPF); 

- Outros que se fizerem necessários, a critério do Licitador. 
 
 
12 – DO CUSTEIO DAS DESPESAS 
 
12.1 - Os Recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente Edital são 

provenientes da receita própria do Município. 
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12.2 - As despesas serão empenhadas na conta:  

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

200 02.001 04.122.0401.2.002 
3.3.90.39.08.00 
3.3.90.39.05.00 

000 

 
13 - DO PAGAMENTO 
 
13.1 - O pagamento do valor devido será realizado no prazo de 10(dez) dias contados da data da apresentação da 
nota fiscal respectivo pela Contratada, através de transferência eletrônica para a conta corrente indicada pela 
CONTRATADA.  
 
13.2 – A nota fiscal deverá ser acompanhada das certidões negativas do INSS e do FGTS. A CONTRATADA, 
deverá ainda manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no edital 
(Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho). Na nota fiscal deverá obrigatoriamente constar o 
numero da licitação e o número do contrato da prestação de serviço. 
 

13.3 - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
 
13.4 - As faturas deverão ser entregues na sede do Licitador, na rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 
1000. 
 
13.5  - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 
 
13.6 -  Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão 
ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. 
 
 
14 – DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES 
  

14.1 - Se houver prorrogação do prazo da contratação, conforme previsto no item 9 deste edital, o valor 
poderá ser atualizado com base na variação do IGPM-FGV – Índice Geral de Preços de Mercado da 
Fundação Getúlio Vargas, dos últimos 12 (doze) meses. No cálculo do primeiro reajuste deverá ser 
utilizado o índice do mês anterior à data da proposta comercial e o índice do mês anterior à data 
prevista para o reajuste, conforme disposto na lei nº 10.192 de 14/02/2001. Para reajustes 
subseqüentes deverá ser utilizado o índice do mês anterior à data de concessão do último reajuste do 
contrato e o índice do mês anterior à data prevista para o reajuste. 
 
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 - Reserva-se ao Licitador/Contratante, o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, esta licitação, 
visando a legalidade do processo licitatório ou interesse da administração pública respectivamente, através de 
parecer escrito e fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito a indenização. 
 
15.2 - Reserva-se ao Licitador/Contratante, o direito de promover diligências destinadas a esclarecer a instrução 
do processo licitatório, em qualquer fase de seu andamento. 
 
15.3 - Ao participar da presente licitação, a proponente assume integral responsabilidade pela autenticidade e 
veracidade de todos os documentos e informações prestadas, respondendo na forma da Lei, por qualquer 
irregularidade constatada. 
 
15.4 - O presente edital reger-se-á também pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei N° 8.078 (D.O.U de 
12/09/1990). 
 
15.5 - Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Beltrão, com renúncia de quaisquer outros, por mais 
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privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas desta licitação. 
 
15.6 - Esclarecimentos complementares poderão ser obtidos no Setor de Licitações do Licitador, a rua Octaviano 
Teixeira dos Santos, 1000 – Centro – telefone (0XX46) 3520-2103,  no horário das 08:00 horas até às 16:00 horas 
e na webpage www.franciscobeltrao.pr.gov.br. 

 
Francisco Beltrão, 19 de junho de 2018. 

 
CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO I - M O D E L O  D E  P R O P O S T A 
 

 RELAÇÃO DE PRODUTOS PERTENCENTES A LICITAÇÃO 
 

Nº 017/2018 – TOMADA DE PREÇOS 
 

(Identificação da Proponente – razão social, endereço, nº do CNPJ, etc) 
 

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de tomada de preços.  Não 
serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena 
de desclassificação.  
A proponente deverá formular sua proposta em papel próprio, de preferência timbrado, sendo que a apresentação 
da proposta através do simples preenchimento do presente modelo, acarretará a desclassificação da proposta. 

LOTE 01 - Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e 
hospedagem do site oficial do Município de Francisco Beltrão, incluindo criação, programação 
e suporte técnico. 
Item Código  Especificação 

 
Quantidade Unidade Valor unitário 

R$ 
Valor total R$ 

1 62815 Desenvolvimento do Site do Município de 
Francisco Beltrão, incluindo armazenamento do 
site e domínios, conforme especificações 
constantes nos anexos VII e IX deste edital. 

1 UN   

2 62816 Manutenção mensal do site e gerenciamento de 
email´s conforme especificações e estrutura 
constante do anexo VIII deste edital. 

24 MÊS   

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$  

 
O pagamento será efetuado após a execução dos serviços licitados de acordo com o edital, acompanhado de nota 
fiscal sob pena de não ser efetuado o pagamento. 
 
Validade da proposta _____________________ dias, (no mínimo 60(sessenta) dias, contados da data da 
apresentação da proposta). 
 
Proponho-me a prestar os serviços constantes do anexo I, obedecendo ao edital de licitação. 
                 
 _____________, ______ de _______________ de 2018.   

 
                      _____________________________________________ 
                         (assinatura do representante legal da Licitante) 
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ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO - MODELO 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
  Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________________, portador(a) da 
Cédula de Identidade sob n° _________________________________ e CPF sob n° 
_________________________________, a participar do procedimento licitatório n° 017/2018   sob a modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, instaurado por esta Prefeitura. 
 
  Na qualidade de representante legal da empresa 
_____________________________________________________, outorga-se ao acima credenciado, dentre 
outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 
 

(LOCAL E DATA) 
 

__________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 

 

 
 

 

 

 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – MODELO 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR 
 
 

  Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório número 017/2018, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, instaurado por este Município, que não 
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, bem 
como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e 
que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 
                Declaramos ainda que, não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

(LOCAL E DATA) 
 

_________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IV - TERMO DE RENÚNCIA – MODELO 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR 
 

 
A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 

017/2018, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da 
Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao 
direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do 
procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados. 
 

(LOCAL E DATA) 
 
 

_______________________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ANEXO V - MODELO 

 
 DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR 
  
 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a 
empresa ____________(denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no procedimento licitatório nº 017/2018  – Tomada de preços, realizado pelo Município de Francisco 
Beltrão – PR. 
 

(LOCAL E DATA) 
 

_______________________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

 
  

Contrato de prestação de serviços nº _____/2018 que 
entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado 
_________________________________________. 

 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com sede na 
Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 77.816.510/0001-66, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor______, inscrito no CPF/MF sob o nº __________ e abaixo 
assinado, doravante designado CONTRATANTE e  de outro, __________________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, estabelecida na__________ nº ____,  na cidade de 
_________, estado do ___________.  doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas 
da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato para prestação de serviços em 
decorrência da licitação realizada através da Tomada de Preços  nº 017/2018, mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e 
hospedagem do site oficial do Município de Francisco Beltrão, incluindo criação, programação e suporte técnico, 
de acordo com as especificações constantes dos Anexos I, VII, VIII e IX do Edital Tomada de Preços nº 017/2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
assim como ao edital nº 017/2018 – Tomada de Preços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
O preço ajustado para a prestação dos serviços contratados e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e a 
CONTRATADA concorda em receber é de R$ _______ (_____). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente 
contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e 
necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
O pagamento do valor devido será realizado no prazo de 10(dez) dias contados da data da apresentação da nota 
fiscal respectivo pela Contratada, através de transferência eletrônica para a conta corrente indicada pela 
CONTRATADA.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A nota fiscal deverá ser acompanhada das certidões negativas do INSS e do FGTS. A 
CONTRATADA, pessoa deverá ainda manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação 
especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho). Na nota fiscal deverá 
obrigatoriamente constar o numero da licitação e o número do contrato da prestação de serviço. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As faturas deverão ser entregues na sede do Licitador, na rua Octaviano 
Teixeira dos Santos, nº 1000. 
 
PARÁGRAFO QUARTO  - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 
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PARÁGRAFO QUINTO -  Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 017/2018 – Tomada 
de Preços e consequente contrato, são oriundos da receita própria do Município. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

200 02.001 04.122.0401.2.002 
3.3.90.39.08.00 
3.3.90.39.05.00 

000 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços deverão ser realizados de acordo com as solicitações do Município, a partir da celebração 
do contrato, da seguinte forma: 
 
- Desenvolvimento do site do Município: no prazo máximo de 90(noventa) dias; e 
 
- Manutenção do site do Município: pelo período de 24(vinte e quatro) meses. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O serviço de desenvolvimento do site já existente no Município somente poderá ser 
cobrado caso a Contratada não seja a atual fornecedora do site em uso.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O fornecimento do objeto se dará durante um período de 24 (vinte e quatro) meses, 

da Administração Municipal de Francisco Beltrão, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, por iguais e 

sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja do interesse da Contratante, mediante 

termo próprio, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, conforme 

inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA 
 
Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas obrigações assumidas 
em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então sujeita ao pagamento da multa 
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuízo de outras penalidades 
previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e demais legislações pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES 
  

Se houver prorrogação do prazo da contratação, conforme previsto na cláusula quarta, o valor poderá 
ser atualizado com base na variação do IGPM-FGV – Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação 
Getúlio Vargas, dos últimos 12 (doze) meses. No cálculo do primeiro reajuste deverá ser utilizado o 
índice do mês anterior à data da proposta comercial e o índice do mês anterior à data prevista para o 
reajuste, conforme disposto na lei nº 10.192 de 14/02/2001. Para reajustes subseqüentes deverá ser 
utilizado o índice do mês anterior à data de concessão do último reajuste do contrato e o índice do mês 
anterior à data prevista para o reajuste. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 
 a) infringência de qualquer obrigação ajustada. 
 b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
 c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar         
qualquer direito decorrente deste contrato. 
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 d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a 
sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
 
 a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá 
as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
 
 b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, 
penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive  os que 
eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
As condições estabelecidas no edital nº 017/2018 – tomada de preços e na proposta apresentada pela 
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que 
venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e 
CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
O contratado deve observar e fazer observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 
a)  “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 
ou de execução de contrato; 
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 
física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos 
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por 
meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e 
autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente 
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indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA FISCALIZAÇÃO 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUCESSÃO E FORO 
 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual 
teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel 
cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco Beltrão, estado 
do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a 
manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito 
permitidas neste referido foro. 

 
Francisco Beltrão,  

         
 CONTRATADA                                                               CONTRATANTE                                                           
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 17 

 

 
ANEXO VII – TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2018 

PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO DO SITE (objeto item 1) 
 
O projeto deverá conter os seguintes serviços:  
 
Criação e desenvolvimento de um LAYOUT para o site que deve ser projetado juntamente com representantes dos setores. 
 
O site deve rodar em Servidor Linux, com banco de dados MYSQL, e ser acessível de qualquer navegador web. 
 
O Website deverá ser desenvolvido utilizando linguagem PHP 7 e banco de dados MYSQL, em CMS Wordpress; 
Link e interação com as redes sociais mais populares.  
 
O Site deve ser estruturado e conter os seguintes recursos: 
 
1 – PÁGINA PRINCIPAL 
 
Página inicial do site, com os seguintes recursos: 
 
- Menus de navegação. 
- Menus de acesso rápido. 
- Módulo de notícias em destaque, com foto. 
- Modulo de noticias por departamentos/secretárias 
- Menus de acesso aos serviços online. 
- Banner de fácil acesso para o portal da transparência. 
- Módulo multimídia para exibição de áudio (Rádio Prefeitura). 
- Banners para fácil acesso a recursos do site. 
- Espaço para Banners de campanhas. 
- Banner para Informativo Municipal. 
- Links para redes sociais. 
- Previsão do tempo. 
- Links úteis. 
- Caixa de pesquisa. 
- Cotações. 
- Enquetes. 
- Login para acesso ao webmail. 
 
2 – INSTITUCIONAL 
 
Espaço sobre O MUNICÍPIO, contendo as seguintes páginas: 
- Histórico 
- Perfil 
- Símbolos (Bandeira, brasão e hino). 
- Galeria de Prefeitos 
- Dados do Município 
- Pontos turísticos 
- Galeria de fotos 
- Feriados municipais 
- Organograma da estrutura administrativa 
 
3 – SECRETARIAS 
 
Espaço com apresentação das secretarias, trabalhos e funções, equipe e responsáveis, projetos, banners e links de acesso a 
serviços pertinentes, contendo as seguintes paginas: 
- Administração 
- Agricultura e interior 
- Educação 
- Esportes 
- Finanças 
- Indústria e comércio 
- Obras e Urbanismo 
- Meio Ambiente 
- Planejamento 
- Saúde 
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- Turismo 
Departamentos: 
- Assessoria de Comunicação e Imprensa 
- Cultura 
- Debetran 
- Assistência social 
- Licitação 
- Assessoria Jurídica 
- UPMO 
- DIPPM 
 
4 – LEGISLAÇÃO 
 
Espaço com a legislação municipal, organizadas por espécie de legislação e por ano de publicação, com recuso de pesquisa 
no banco de legislação, download do arquivo e ou consulta em video, e a possibilidade de inclusão, exclusão e manuseio do 
conteúdo pelo administrador local, contendo as seguintes categorias: 
- Leis 
- Leis especiais 
- Lei Orgânica 
- Plano diretor 
- Decretos 
- Indicações 
- Portarias 
- Projetos de Lei 
 
5 – LICITAÇÃO 
 
Sistema para publicação e acompanhamento de editais de licitações, com sistema para publicação de editais, avisos e 
resultados. A organização dos editais deve conter as seguintes categorias, com opção de download dos arquivos: 
- Carta convite 
- Chamamento público 
- Concorrência 
- Concurso 
- Convocação 
- Leilão 
- Pregão 
- Tomada de Preços 
 
6 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (S.R.P) 
 
Espaço para publicações de registros de preços relativos à prestação de serviços, aquisição de bens, para contratações 
futuras. Com sistema administrativo para publicação organizada dos registros. 
 
7 - CONCURSOS 
 
Espaço para publicação de editais de concursos, com sistema administrativo para publicação de informações, editais, anexos e 
resultados, organizados por ano e com recurso de pesquisa no banco de concursos. 
 
8 – NOTICIAS 
 
Espaço especial para publicação de noticias e atividades da prefeitura, com módulos de noticias em destaque e as últimas 
noticias na pagina inicial. 
 
9 – VÍDEOS E ÁUDIO 
 
Espaço para publicação de vídeos e áudio, com plugin para execução e fácil publicação. 
 
10 - SERVIÇOS PARA O CIDADÃO 
 
Espaço com serviços disponíveis ao acesso do cidadão: 
 
- Canais de atendimento - ouvidoria 
- Fale com a Prefeitura 
- Portal da Transparência 
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- Concurso Público – Informações e Inscrições 
- Certidão Negativa de Tributos 
- Certidão Negativa de Imóvel 
- Consulta Autenticidade Certidão 
- IPTU- Segunda Via 
- Alvarás, Certidões e Licenças. 
- I.S.S Consulta 
- Divida Ativa 
- Assistência Social (informações sobre conselho tutelar, abrigos, entidades sociais, doações de produtos, centros de 
assistência, etc.) 
- Agencia do trabalho 
- Unidades de saúde 
- Horário de Ônibus – Transporte 
- Coleta de lixo 
- Cemitérios municipais 
- Calendário de eventos 
- Cursos e qualificação 
- Modelos de documentos 
- Serviço de Consulta ao Contribuinte 
- Entre outros. 
 
11 – SERVIÇOS PARA EMPRESAS 
 
Espaço com serviços disponíveis ao acesso de empresas: 
 
- Canais de atendimento - ouvidoria 
- Contas públicas 
- Licitações 
- ISS – Declarações Eletrônicas 
- Certidão negativa de tributos 
- Divida ativa 
- IPTU 
- Consulta de protocolos 
- Nota fiscal eletrônica 
- Alvará comercial – solicitação e consulta 
- Diário oficial 
- S.R.P – Serviço de Registro de Preços 
- Cadastro de fornecedores 
- Modelos de documentos 
- Licenciamento Ambiental 
 
12 – SERVIÇOS PARA SERVIDORES 
 
Portal administrativo para servidores 
 
- Acesso restrito 
- Serviços Administrativos 
- Documentos e contratos 
- Comunicação 
- Cursos e treinamentos 
- Acesso a sistemas corporativos e de departamentos 
- Caderno de autoridades 
- Diário Oficial 
- Noticias 
- Publicações 
- Legislação 
- Guia de serviços 
 
13 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
 
Portal totalmente integrado com o sistema de gestão (EQUIPLANO) para apresentação acompanhamento da aplicação dos 
recursos públicos no Município, contendo os seguintes recursos: 
 
- Relação de Servidores / Ativos 
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- Relação de salários 
- Receita Prevista / Arrecadada 
- Despesa Orçamentária 
- Despesa Empenhada 
- Despesa Liquidada 
- Despesa Paga 
- Despesa Empenhada a Pagar 
- Transferências Voluntárias 
- Transferências Financeiras a Terceiros 
- Pagamentos 
- Contratos 
- Contratos p/Exercício-Data 
- Relatórios por fornecedor 
- Requisição de compra por produto 
- Outras publicações 
 
14 - PORTAL DA PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
 
Portal totalmente integrado com o sistema de gestão (EQUIPLANO) para apresentação acompanhamento da Previdência 
Social dos Servidores, com os seguintes recursos:  
 
- Emissão de Contracheque 
- Relação de Servidores / Inativos 
- Relação de salários 
- Despesa Orçamentária 
- Despesa Empenhada 
- Despesa Liquidada 
- Despesa Paga 
- Despesa Empenhada a Pagar 
- Receita Arrecadada 
- Relatórios por fornecedor 
- Outras publicações 
 
15 – SISTEMA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES E ISS 
 
Sistema web que faça conexão com o sistema interno de gestão EQUIPLANO e permita a emissão online de: 
 
- Certidão Negativa Pessoa Física 
- Certidão Negativa Pessoa Jurídica 
- Certidão Negativa Imóvel 
- Consulta Autenticidade Certidão 
- I.S.S Retido 
- I.S.S Declarado - Acesso Contadores 
 
16 – SISTEMA PARA EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU E BOLETOS 
 
- Sistema web que faça conexão com o sistema EQUIPLANO para emissão de guias de IPTU. 
- Sistema web para emissão de boletos com código de barras para ser integrado com serviços da prefeitura. 
 
17 - SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE 
 
Área administrativa disponibilizada à Prefeitura de forma on-line para gerenciamento de conteúdo do site, com interface 
amigável e de fácil atualização, com os seguintes recursos: 
- Cadastro e gerenciamento de usuários. 
- Diferentes níveis e permissões de acesso de usuários. 
- Editor para publicação e edição de conteúdos e arquivos do site. 
- Editor para publicação de noticias. 
- Publicação de vídeos e áudio. 
- Sistema de busca avançada. 
- Gerenciamento individual da inclusão de dados pertinente a cada secretaria, com possibilidade de inclusão, exclusão e 
alteração de conteúdos, feita através de login individual. 
- Recurso para criação de galerias de fotos. 
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ANEXO VIII - – TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2018 
 

DA ASSESSORIA, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL DO SITE (objeto do item 2) 
 

O contratado deverá prestar a Prefeitura Municipal os seguintes serviços mensais: 
 
- MANUTENÇÃO TÉCNICA 
O contratado deverá prestar a manutenção técnica sempre que necessário para garantir o funcionamento do site e seus 
recursos. 
 
O contratado deve prestar manutenção técnica nos sistemas integrados ao EQUIPLANO, que incluem o Portal da 
Transparência, Portal da Previdência dos Servidores, o sistema de emissão de Certidões, ISS, guias de IPTU e boletos. 
 
- ATUALIZAÇÕES 
O contratado deverá prestar o serviço de atualização de conteúdo, desde que solicitado pelo departamento responsável. 
 
Deverá ainda fazer 1 (uma) visita presencial quinzenal na prefeitura municipal para coleta de materiais que devem ser 
disponibilizados no site. 
 
- ASSESSORIA 
O contratado deverá apresentar relatórios mensais de trafego do site, com dados detalhados do fluxo de acessos, para analise 
e planejamento de desempenho. 
 
- SUPORTE 
O contratado deverá prestar suporte técnico via telefone, sistema de chamados (online) ou presencial quando necessário. 
 

 
ANEXO IX  – TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2018 

 
HOSPEDAGEM DO SITE 

 
O contratado deverá prestar a Prefeitura Municipal os seguintes serviços mensais: 
 
O site e todos os seus arquivos deverão ser hospedados em Servidor Linux, com banco de dados MYSQL. 
 
O Servidor deve ter garantia de uptime de 99.9% e backup diário. 
 
O espaço disponível na hospedagem deve ser de 100 GB (gigabytes)  
 
Transferência mensal de 500 GB. 
 
Deverá ter disponível 200 endereços de email com capacidade de 5 GB (gigabytes) cada. 
 
- SUPORTE TÉCNICO IN LOCO 
O contratado deverá prestar a manutenção técnica in loco, sempre que necessário para garantir o funcionamento dos domínios 
e seus e-mails, inclusive cadastro e configuração nos computadores dos servidores. 
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