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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Participação exclusiva ME e EPP, ou MEI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2015 

MODALIDADE PREGÃO Nº 097/2015 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

1. LICITAÇÃO  

 

O Município de Carandaí - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às 13h00 horas do dia 29 de 

outubro de 2015, no Prédio da Prefeitura, no Setor de Licitações, situado na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, 

nesta Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e a 

documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº.097/2015, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO “MENOR PREÇO GLOBAL", que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 

de 2002, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 

 

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

DATA: 29 de outubro de 2015 

HORA: 13h00min 

LOCAL: sede da Prefeitura Municipal – Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro 

OBS: Não será tolerado atraso na entrega de envelopes. 

3. DO OBJETO 

3.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, de menor preço por item, 

para a prestação de serviços de desenvolvimento da identidade visual/layout do site, inclusão de conteúdo inicial ou 

migração de conteúdo inicial ou migração de conteúdo existente, treinamento on-line de usuários do sistema e 

hospedagem do site, base de dados, sistemas contas de e-mail’s e sistema de gerenciamento, conforme especificação 

contida no Anexo I deste Edital. 

 

3.2 - Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas na internet e as especificações constantes deste 

Edital, prevalecerão as últimas. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1 A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE – EPP ou ainda Micro Empreendedor Individual,  qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei 

Complementar nº 123/2006. 
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4.2 Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que atenda todas as  exigências do presente 

Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a  elaboração e apresentação da proposta;  

 

4.2.1 Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem  com documentos de 

registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;  

 

4.2.2 Poderão participar da presente licitação todas as empresas, cadastradas ou não na Prefeitura Municipal de Carandaí;  

 

4.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e  preferencial, sendo consideradas como 

tal aquelas que constarem na firma ou denominação  social as expressões “microempresa” ou “empresa de pequeno porte”, 

ou suas respectivas  abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos da LC 123/2006;  

 

4.4 Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em  uma ou mais das seguintes 

situações:  

 

a) em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução  ou liquidação;  

b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  

c) estrangeiras que não funcionem no país; 

d) que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham  sido declaradas inidôneas por 

qualquer órgão da Administração Pública;  

e) cooperativas.  

3.5 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ 

constante na proposta de preços.  

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

5.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, 

protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço 

discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

5.1.1 - Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

5.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades 

supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a 

comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

 

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1 Antes da abertura dos envelopes de propostas ocorrerá a fase de credenciamento, onde  serão vistos e identificados os 

representantes das licitantes;  

 

6.2 Cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, exibindo a respectiva cédula de identidade ou 

documento equivalente, bem como comprovado por instrumento próprio,  conferindo poderes para formulação de proposta e 

lances verbais, oferta de descontos,  recebimento de intimações, notificações, desistência ou não de recurso e para a prática 

dos  demais atos inerentes ao certame, além da apresentação de Contrato Social na junta comercial ou  Alvará de 

Funcionamento para comprovação do ramo de atividade que a empresa exerce;  

 

6.3 Cada Credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;  

 

6.4 Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste Edital, não  serão mais aceitos novos 

participantes no certame;  
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6.5 Somente poderão participar da fase de lances verbais as empresas que, atendendo as  condições estabelecidas no item 4, 

no dia, hora e local da realização do Pregão, se fizerem  representar por pessoa com poderes para formular propostas e para 

a prática de todos os demais  atos inerentes ao certame, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos,  

comprovando tais poderes da seguinte forma:  

 

6.5.1 Documentação necessária para credenciamento 

 

a) se titular, diretor, sócio ou gerente deverá apresentar cópia autenticada do estatuto ou contrato  social, ou instrumento 

específico que lhe confira poderes para tanto, devendo identificar-se  exibindo a carteira de identidade ou outro documento 

equivalente;  

 

b) se por outra pessoa deverá apresentar instrumento público ou particular de mandato (com  firma reconhecida em 

cartório), com poderes para formular ofertas e lances de preço e praticar  todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da representada, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, devendo igualmente identificar-se 

exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente, CONFORME MODELO ABAIXO:  

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, portador (a) da Cédula de Identidade nº 

.................................. e CPF nº ......................................, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 

______________., na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes 

para pronunciar-se em nome da empresa ........................................, CNPJ nº ............................................, bem como 

formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

 

................, ......... de .................................. de ............. 

 

Assinatura do Dirigente da empresa ou pessoa física. 

(reconhecer firma como pessoa jurídica e física) 

 

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o 

reconhecimento de firma vier como pessoa física. 

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do 

estatuto ou contrato social. 

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a 

apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, 

obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 

Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 

5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a 

falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 

c) Declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação conforme modelo abaixo: 

 

  

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da 

Lei, atende ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

Data e local: ___________________________________ 

Razão Social da Empresa: ___________________________________ 

Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 

Identificação do Declarante 
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d) Comprovação de enquadramento de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou  Microempreendedor Individual.  

 

6.6. Os documentos referidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 6.5.1 deverão ser  apresentados em separado dos envelopes 

referidos no item 5, durante o ato específico  para o credenciamento e/ou representação; 

 

6.7. O representante da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances 

verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de 

recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” ou 

“Documentação” relativos a este Pregão, mantendo o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação  

das propostas e apuração do menor preço. 

 

7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

7.1 - No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará ao Pregoeiro e seus auxiliares: 

 

a) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e 

b) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2) 

 

7.2 - Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes. 

 

8 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

8.1 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e “Habilitação”. 

 

8.2 - Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues separadamente, em 

envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação e, 

respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a 

seguir: 

 

I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL CARANDAÍ – MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2015 

MODALIDADE PREGÃO Nº. 097/2015 

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 

 

II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL CARANDAÍ – MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2015 

MODALIDADE PREGÃO Nº. 097/2015 

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

 

8.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão 

de imprensa oficial. 

 

8.4 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, 

mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das 

propostas de preços. 
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8.5 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles referentes à proposta de preço 

e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 

 

8.6 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento da 

empresa que emitirá a Fatura. 

 

9. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 1 

 

9.1 - São requisitos da proposta de preço: 

 

a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo 

preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante e dados 

bancários. 

b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 

c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo V deste edital; 

d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das 

propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 

e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração da prestação dos serviços, deverão ser computados o 

lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem 

como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a 

qualquer título. 

 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02 

 

PESSOA JURÍDICA: 

 

10.1 - Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 

 

10.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 

 

10.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

 

10.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

10.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

10.1.5 – Cópia do RG e CPF dos sócios.  

 

Obs: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas  bem como cópia 

autenticada do Contrato Social na integra, a sua apresentação na  documentação de habilitação “Regularidade 

Jurídica” fica facultada.  

 

10.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL, apresentará: 

 

10.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 

 

10.2.2 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

10.2.3 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para 

com a Seguridade Social; 
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10.2.4 - Prova de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra equivalente 

na forma da lei. 

 

NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as  mesmas não serão aceitas se a 

data de suas expedições forem anteriores a 60 (sessenta) dias da  data de abertura dos envelopes contendo documentação e 

proposta comercial.  

 

10.2.5 Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2014, as microempresas e empresas 

de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a  documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta  apresente alguma restrição. Caso haja alguma restrição 

na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa; 

 

10.2.6 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de  junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

10.3 - Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 

 

10.3.1 - Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura 

da sessão. 

 

10.4 - Quanto a REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

10.4.1 - Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. 

 

10.5 - Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA 

 

10.5.1 – Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas, jurídicas de direito 

público ou privado suficientes à comprovação da aptidão, na forma do artigo 30, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

10.6 - Deverão ainda, as empresas, apresentarem as seguintes declarações: 

 

10.6.1 - Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditiva da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), 

conforme modelo abaixo: 

 

 
 

10.6.2 - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital, conforme modelo abaixo:  

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A  HABILITAÇÃO 

A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da 

Lei, na forma do § 2º, artigo 32, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que até a presente data, inexistem fatos 

supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

  

Data e local: ___________________________________ 

Razão Social da Empresa: ___________________________________ 

Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 

Identificação do Declarante 
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10.6.3 - Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com 

redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da 

Lei, conforme modelo abaixo:  

 

 
 

10.7 - O documento relacionado neste item referir-se-á sempre ao domicílio da empresa. 

 

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO 

 

11.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e o das 

ofertas com preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma 

dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 

 

11.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das 

melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas. 

 

11.3 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, 

individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor. 

 

11.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para determinação da ordem de 

oferta dos lances. 

 

11.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente 

dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 

 

11.6 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 

11.7 - Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM O EDITAL 

A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da 

Lei, que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

  

Data e local: ___________________________________ 

Razão Social da Empresa: ___________________________________ 

Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 

Identificação do Declarante 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da 

Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) ............................................. 

 

Data e local: ___________________________________ 

Razão Social da Empresa: ___________________________________ 

Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 

Identificação do Declarante 
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11.8 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas 

neste Edital. 

 

11.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da 

etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

11.10 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o 

valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço 

melhor. 

 

11.11 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as LICITANTES manifestarem 

seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

11.12 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor 

da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

 

11.13 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro 

verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de 

Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

 

11.14 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a 

LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que ofertar 

o menor preço do item. 

 

11.15 - Será desclassificada: 

 

a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 

 

b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 

 

11.16 - Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das 

licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da 

documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

 

11.17 - A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do 

objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro. 

 

11.18 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, 

devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

11.19 – O licitante vencedor deverá apresentar na Prefeitura Municipal nova planilha de preços, com os valores obtidos 

após a etapa de lances verbais, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de desclassificação do certame. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 

 

12.1 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do licitante cuja proposta 

tenha sido classificada em primeiro lugar. 

 

12.2 - Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor 

designado para o pregão. 
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12.3 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

12.4 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro 

examinará as ofertas subseqüentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse 

procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante 

vencedor. 

 

12.5 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO 

 

13.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto do certame. 

 

13.2 - Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas 

subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar com o 

proponente, para que seja obtido o melhor preço. 

 

13.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a 

seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena 

de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem 

como o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do 

recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 

imediata do processo, em secretaria. 

 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1 - Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ela o prazo de 

03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

 

14.2 - As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para 

apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, em secretária. 

 

14.3 - A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos 

recursos. 

 

14.4 - As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado 

no preâmbulo deste Edital. 

 

14.5 - O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis. 

 

14.6 - A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 14.1., importará a decadência do direito de recurso, 

culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora. 

 

14.7 - O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.8 - A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante publicação no Átrio do 

Município. 

 

14.9 - Não serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas. 
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15. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 – A contratação será de 12 meses, admitindo a sua prorrogação nos termos da legislação pertinente. 

 

15.2 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito 

público. 

 

15.3 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO a todo e qualquer 

tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições 

legais pertinentes. 

 

15.4 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES 

 

16.1 Do Município: 

 

16.1.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva prestação de serviços desta licitação; 

 

16.1.2. Aplicar à empresa vencedora, penalidades, quando for o caso; 

 

16.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato; 

 

16.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo, após a entrega da NF no setor competente; 

 

16.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

 

16.2 - Da Empresa Vencedora: 

 

16.2.1. Prestar os serviços objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital; 

 

16.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos; 

 

16.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

 

16.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo 

do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

 

16.2.5. Prestar os serviços licitados, no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 

 

16.2.6. Prestar os serviços licitados com eximia qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital. 

 

17. DA EXECUÇÃO 

 

17.1 - A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas quantidades do material objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de 

Empenho. 

 

18. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
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18.1 – A prestação de serviço objeto do presente edital será fornecida pelo preço constante na proposta da licitante 

vencedora. 

 

18.2 – O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e entrega do serviço.  

 

18.3 - A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as 

especificações exigidas pelo Município, inclusive devendo discriminar as retenções e respectivas bases de incidência 

referente a INSS e ISSQN na execução contratual, na forma da legislação aplicável. 

 

18.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao 

evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

18.5 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias. 

 

18.5.1 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de regularidade do FGTS, CND do INSS. 

 

18.6 - No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para 

depósitos referentes aos pagamentos. 

 

18.7 – O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, caso não haja comprovação do 

recolhimento junto ao Município sede da contratada. 

 

18.8 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações 

financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

19. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

19.1 - A empresa Vencedora deverá prestar os serviços em sua sede ou onde for determinado pela Administração 

Municipal, na forma do Anexo I do Edital.  

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

 

20.1 - Caberá a licitante vencedora realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando a seu 

cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente: 

 

a) prestar os serviços, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável deste Edital; 

b) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes desta 

licitação; 

c) não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação; 

d) comunicar à Prefeitura Municipal os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, 

após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a 

partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 

e) arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste contrato, isentando a 

Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade; 

f) manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

g) responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da paralisação na prestação de serviço, salvo, na ocorrência de caso 

fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na forma da 

legislação vigente e sejam comunicados à Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência; 

h) prestar os serviços de forma eficiente e adequada. 

 

21. DAS PENALIDADES 
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21.1 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 

prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

  

21.1.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser 

descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no subitem  

 

21.2 - e das demais cominações legais. 

 

21.3 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 

 

I - pela inexecução total ou parcial do acordado através da Nota de Empenho ou Contrato, garantida a defesa prévia: 

 

a) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho ou Contrato. 

b) advertência; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 

02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do 

ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

 

21.4 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 5 ( 

cinco ) dias úteis. 

 

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

20.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de dotação orçamentária do Orçamento de 2015. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao 

presente Edital. 

 

23.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

 

23.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-

se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 

 

23.4 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

23.5 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

23.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 
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23.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e 

documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 

23.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de 

Carandaí – MG.  

 

23.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro 

dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 

 

23.12 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por 

escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, até 05 (cinco) dias 

anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (32) 33611177, através do 

ramal 210. 

 

23.13 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 8:00 às 16:00 horas, no endereço 

referido no preâmbulo deste Edital.  

 

23.14 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

23.15 - Fazem parte integrante deste Edital: 

 

- Anexo I – Termo de Referência / Objeto Padrão; 

 

- Anexo II – Minuta do Contrato; 

 

 

- Anexo III- Modelo de Proposta de Preços. 

 

  

Carandaí, 09 de outubro de 2015. 

 

 

 

Gustavo Franco dos Santos 

Pregoeiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

    Em ___/___/______. 

 

           

___________________                        

Assessor Jurídico 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO Nº 097/2015 

1 OBJETO:  

 

1.1 Prestação de serviços de desenvolvimento da identidade visual/layout do site, inclusão de conteúdo inicial ou migração 

de conteúdo inicial ou migração de conteúdo existente, treinamento on-line de usuários do sistema e hospedagem do site, 

base de dados, sistemas contas de e-mail’s e sistema de gerenciamento. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, NATUREZA E VIGÊNCIA:  

 

2.1 A presente contratação fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

2.2 Justifica-se a contratação para a mantença do serviço público municipal, vez que o Município não detêm servidores 

especializados na execução das atividades objeto do presente Edital..  

 

2.3 O período do contrato: 12 meses.  

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DO PAGAMENTO: 

 

1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

1.1 A prestação a que se refere o presente edital é para as seguintes atividades: 

 

a) Desenvolvimento do layout do sítio eletrônico oficial; 

a.1) Adequação e migração do conteúdo existente no site.  

b) Licenciamento, por tempo determinado de sítio eletrônico oficial, incluindo a manutenção, atualização, suporte técnico 

do mesmo.  

c) Hospedagem do site, base de dados, sistemas e contas de e-mails, conforme os seguintes limites e especificações:  

• Espaço em disco de 10 GB;  

• Transferência mensal de dados de 100GB;  

• Links redundantes de conexão com a internet de 100Mbps;  

• Sistema redundante de fornecimento de energia elétrica, garantindo a estabilidade do ambiente;  

• Garantia de 99% de uptime, ou seja, disponibilização dos serviços 99% do tempo.  

d) Treinamento On-Line de usuários do sistema; 

 2 – FINALIDADE  

2.1 - Utilizar a Internet para modernizar a comunicação entre a PREFEITURA DE CARANDAÍ e os cidadãos.  

2.2 - O site da PREFEITURA DE CARANDAÍ é o seu principal meio de comunicação com a população, promovendo 

uma interação maior com a comunidade. Através deste canal de comunicação eletrônica o cidadão poderá:  

• Enviar mensagens, solicitações e reclamações para Prefeitura;  

• Acompanhar a publicidade dos PROCESSOS LICITATÓRIOS da Prefeitura;  

• Acompanhar a transparência das CONTAS PÚBLICAS do Poder Executivo Municipal.  

• Se informar sobre as NOTÍCIAS e EVENTOS realizados pela Prefeitura.   

• Ter acesso a informações e documentos úteis sobre o Município, tais como telefones, história do município, pontos 

turísticos, Lei Orgânica Municipal, estatutos dentre outras.  

• Na divulgação das informações deverá ser observado o artigo 8º da Lei Federal nº 12.527/2011.  
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 3 - PRODUTOS E SERVIÇOS ENGLOBADOS   

3.1 - Serão prestados serviços de TI (Tecnologia da Informação), com especificações técnicas e características mínimas 

relatadas neste detalhamento, em especial:  

A. Desenvolvimento da identidade visual/layout do site da PREFEITURA DE CARANDAÍ .  

B. Inclusão de conteúdo inicial ou migração de conteúdo existente para o novo Site da PREFEITURA DE 

CARANDAÍ .  

C. Hospedagem do site, base de dados, e contas de e-mails em servidores no site. Backups diários e semanais, sendo 

este último, realizado em um servidor externo.   

D. Licenciamento, por tempo determinado, do SIG - Sistema Integrado de Gerenciamento.   

4 - CONTEÚDO E IDENTIDADE VISUAL DO SITE  

 4.1 - LAYOUT/DESIGN GRÁFICO  

4.1.1 - O Layout/Design Gráfico do site da PREFEITURA DE CARANDAÍ  será desenvolvido baseado nas cores do 

brasão do município, obedecendo  formatações  e padrões da Web 2.0.  

4.1.2 - Durante a conversão do design gráfico para HTML/XHTML serão utilizadas “técnicas de tableless” obedecendo 

rigorosamente às regras de semântica impostas pelos padrões do W3C - World Wide Web Consortium, sendo o código fonte 

testado pelo validador fornecido pelo próprio W3C.  

 4.2 - ACESSIBILIDADE  

4.2.1 - O site da PREFEITURA DE CARANDAÍ seguirá as diretrizes e a metodologia do W3C - World Wide Web 

Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Que atende as exigências do Decreto-Lei 

5.296, publicado em dezembro de 2004, que regulamenta as Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, e nº 10.098, de 19 

de dezembro de 2000, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede 

mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos 

disponíveis.  

4.2.2 - Além de validações automáticas, serão realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso à 

Internet do DOSVOX - sistema operacional destinado a deficientes visuais.  

4.2.3 – O site da PREFEITURA DE CARANDAÍ será compatível com os principais navegadores do mercado, sendo eles:   

• Internet Explorer versões 7, 8 e 9;  

• Mozilla Firefox;  

• Google Chrome;  

• Safari;  

• Opera;  

 4.3 - CONTEÚDO MÍNIMO DO SITE  

4.3.1 - Entende-se por conteúdo, todas as informações disponibilizadas no site, sejam textos, documentos ou arquivos 

multimídia (fotos, vídeos, arquivos de áudio, ECT...)  
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4.3.2 Para tornar a navegação fácil e intuitiva, o conteúdo do site será organizado de forma hierárquica, utilizando os 

principais conceitos de usabilidade e arquitetura da informação. Compreende a estrutura de links e o 

conteúdo/funcionabilidades de cada página:  

 A - LINKS DE ACESSIBLIDADE E MÍDIA SOCIAL   

A.1 - Link Voltar ao Início – Destinado a oferecer acessibilidade, conforme os itens   

4.2.1 e 4.2.2. Este link permitirá através da combinação de teclas ALT+ I ou ALT + SHIFT + I, dependendo do navegador 

utilizado, voltar ao início (topo) da página.  

A.2 - Link Saltar para o Conteúdo - Obedecendo aos itens, 4.2.1 e 4.2.2, este link fornecerá acesso imediato ao conteúdo 

principal da página.   

A.3 - Link Acessibilidade do Site - Permitirá acessar a página “Acessibilidade do Site”, contendo informações e 

explicações sobre as teclas de atalho inseridas para auxiliar a navegação.  

A.4 - Link Aumentar Letras - Permitirá aumentar o tamanho das fontes utilizadas no site, facilitando a leitura para 

deficientes visuais.   

A.5 - Link Diminuir Letras - Permitirá diminuir o tamanho das fontes, caso tenham sido aumentadas, conforme o item 

anterior, possibilitando que o deficiente visual possa regular o tamanho das fontes.  

A.6 - Link Tamanho Normal das Letras - Permitirá restaurar o tamanho das fontes conforme a configuração padrão do 

site.  

A.7 - Ícone do Facebook - Redirecionará o visitante para o perfil da PREFEITURA DE CARANDAÍ  no Facebook, caso 

a PREFEITURA tenha.  

A.8 - Ícone Google + - Redirecionará o visitante para o perfil da PREFEITURA DE CARANDAÍ  no Google +, caso a 

PREFEITURA tenha.  

A.9 - Ícone RSS – Permitirá aos visitantes se inscreverem no serviço de Feeds RSS do site da PREFEITURA DE 

CARANDAÍ A tecnologia do RSS permite aos usuários da internet se inscrever em sites que fornecem feeds RSS. Estes são 

tipicamente sites que mudam ou atualizam o seu conteúdo regularmente, e para isso, são utilizados Feeds RSS que recebem 

estas atualizações. Desta maneira o utilizador pode permanecer informado das atualizações em diversos sites, sem precisar 

visitá-los um a um.  

*Observação: A PREFEITURA DE CARANDAÍ  poderá, caso queira, acrescentar ícones com links para redes sociais 

não mencionadas como: Twitter, Youtube, LinkedIn, Facebook, etc.   

 B - PESQUISA DE CONTEÚDO  

Formulário, presente no topo de todas as páginas, que possibilita ao visitante realizar pesquisas internas através de palavras-

chaves. Permite selecionar em qual tipo de conteúdo específico deseja realizar a pesquisa, Legislação (leis municipais e 

outras normas jurídicas), Notícias   
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 C - LINKS DO TOPO  

C.1 - Link Página Inicial - Permitirá acessar a página inicial/capa do site. Na página inicial irá conter um SLIDE SHOW, 

sendo este um revezamento de imagens e manchetes, permitindo o destaque de notícias, páginas específicas ou, até mesmo, 

conteúdos externos.  

C.2 - Link Notícias - Fornecerá acesso ao índice das notícias contidas no site. Este índice conterá o título e uma prévia, de 

no máximo três linhas, das noticias, sendo a prévia um link para o visitante ler a notícia na íntegra.   

C.3 - Link Galeria de Fotos - Fornecerá acesso à página através da qual a PREFEITURA DE CARANDAÍ poderá 

publicar fotos organizadas por categorias.   

C.4 - Link Atendimento ao Cidadão - Dará acesso ao formulário de contato que permitirá ao cidadão enviar suas 

mensagens, dúvidas, sugestões ou reclamações.    

C.5 - Link Webmail - Redirecionará os usuários (Servidores da PREFEITURA DE CARANDAÍ ) ao sistema de Webmail 

do Sites, software que permite a leitura, envio e gerenciamento de e-mails com domínio/extensão governamental 

(.mg.gov.br).   

 D - LINKS LATERAIS – SEÇÃO GABINETE   

D.1 - Link Prefeito - Fornecerá acesso a uma página contendo A Biografia do Prefeito.  Nesta página conterá os seguintes 

dados: Nome do Prefeito, Partido Político, Telefone e E-mail, além de um formulário de contato.  

D.2 -  Link Vice-Prefeito - Fornecerá acesso a uma página contendo A Biografia do Prefeito.  Nesta página conterá os 

seguintes dados: Nome do Prefeito, Partido Político, Telefone e E-mail, além de um formulário de contato.  

D.3 -  Link Equipe de Governo - Através deste link o visitante saberá quem são os Diretores dos Departamentos da 

PREFEITURA DE CARANDAÍ.   

 E - LINKS LATERAIS - SEÇÃO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA  

E.1- Link Departamento da Prefeitura - Sessão de links localizadas no canto esquerdo das páginas dispostos em sentido 

vertical.  Nesta sessão haverá links de acesso às páginas dos principais departamentos da prefeitura.  

 F - LINKS LATERAIS - SEÇÃO LEGISLAÇÃO   

F.1 -Link Lei Orgânica – Este link levará o visitante a uma página que fornecerá a ele informações sobre o que é a uma Lei 

Orgânica, além de possibilitar o download da Lei Orgânica do Município e suas emendas.    

F.2 - Link Leis Ordinárias - Fornecerá acesso ao índice das Leis Ordinárias do Município. Haverá um índice primário 

organizando as leis por ano, que dará acesso a um secundário contendo a lista de leis da cada ano. Este índice secundário 

conterá o número, data e ementa de cada lei. Sendo a ementa, um link para se ler a lei na íntegra.   

F.3 - Link Leis Complementares - Fornecerá acesso ao índice das Leis Complementares do Município.  Organizado da 

mesma forma como no item 4.3.2 - F.2  

F.4 - Link Leis dos estados e do Brasil - Redirecionará o visitante para endereço http://www.presidencia.gov.br/legislacao/  
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F.5 - Link Códigos e Estatutos Municipais - Fornecerá acesso a uma página contendo os principais códigos e estatutos do 

município.  

F.6 - Link Decretos do Executivo - Fornecerá acesso ao índice dos Decretos da  

PREFEITURA DE CARANDAÍ Organizado da mesma forma como no item 4.3.2 - F.2.  

*Observação: Fica a cargo da PREFEITURA DE CARANDAÍ a decisão de quais normas jurídicas deseja disponibilizar 

em seu site, portanto, esta seção de links será personalizada conforme a vontade/necessidade da Prefeitura.  

 G - LINKS LATERAIS – SEÇÃO CONTAS PÚBLICAS  

G.1 - Nesta seção haverá links para páginas contendo relatórios referentes às contas da PREFEITURA DE CARANDAÍ , 

demonstrando transparência na gestão do dinheiro público.   

G.2 - Ficará, a critério da PREFEITURA DE CARANDAÍ , nos informar quais tipos de relatórios deseja disponibilizar. 

Isto se deve ao fato de grande maioria dos softwares de contabilidade realiza a exportação automática de relatórios para os 

sites de seus fabricantes, e, muitas vezes, alguns dos links desta seção são redirecionados para estes sites.    

 H - LINKS LATERAIS - SEÇÃO LICITAÇÕES  

H.1 - Link Editais em Aberto – Fornecerá acesso ao índice dos processos licitatórios abertos para participação dos 

fornecedores.  Nesta página haverá as seguintes informações:  

• Número de cada Processo Licitatório;  

• Modalidade e número da modalidade de cada processo;  

• Objeto de cada processo;  

• Documentos anexos de cada processo, como Aviso de Licitação, Editais, etc.  

H.2 - Link Licitações em Andamento - Fornecerá acesso ao índice dos processos licitatórios já iniciados, 

aguardando decisões, julgamento de recursos ou reabertura de sessão pública. Nesta página haverá as mesmas 

informações do item 4.2.2-H.1.   

H.3 - Link Licitações Encerradas - Fornecerá acesso ao índice dos processos licitatórios 

finalizados/homologados. Nesta página haverá as mesmas informações do item 4.2.2-H.1.  

 I - LINKS DO RODAPÉ - SEÇÃO O MUNICÍPIO  

I.1 - Link História - Fornecerá acesso a uma página contendo a História do Município.  

I.2 - Link Dados do Município - Levará o visitante a uma página contendo dados geográficos, econômicos e turísticos do 

município.  

I.3 - Link Fotos - Ligará o visitante a uma galeria de fotos do município, conforme o item 4.3.2-C.4  

I.4 - Link Telefones Úteis - Fornecerá acesso a uma página contendo a lista dos telefones úteis do município.   

 J -  LINKS DO RODAPÉ - SEÇÃO ACESSE TAMBÉM  

J.1 - Nesta sessão de links, a PREFEITURA DE CARANDAÍ , através do Sistema Integrado de Gerenciamento, módulo 

de controle de navegação,  poderá  adicionar links para sites  de interesse da população, tais como: programas do   
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Governo Federal, sites de ONGS , sites dos Poderes Legislativos Estadual e Federal, etc.  

 5 - CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS   

5.1 - Será realizada a capacitação dos servidores municipais da PREFEITURA DE CARANDAÍ nas atividades de 

operação do site, através de vídeo aulas.  

6 - RECURSOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   

 6.1 - HOSPEDAGEM   

6.1.1 Todos os dados, arquivos do sítio eletrônico e contas e e-mails serão hospedados em servidor próprio, oferecendo 

todos os recursos tecnológicos necessários para o perfeito funcionamento dos serviços, conforme os seguintes limites e 

especificações:  

• Espaço em disco de 10 GB;  

• Transferência mensal de dados de 100GB;  

• Links redundantes de conexão com a internet de 100 Mbps;  

• Sistema redundante de fornecimento de energia elétrica, garantindo a estabilidade do ambiente;  

• Garantia de 99% de uptime, ou seja, disponibilização dos serviços 99% do tempo.  

• Backups semanais em servidores externos.   

 7 - CENTRAL DE SUPORTE   

7.1 – Será disponibilizado à PREFEITURA DE CARANDAÍ , serviço de ajuda para atender as demandas relativas à 

correta utilização site, e possíveis notificações para resoluções de problemas técnicos.    

7.2 - As aberturas de chamados poderão ser realizadas via e-mail, telefone ou chat.   

7.3 - A central de suporte deverá estar disponível pelo período mínimo de 08:00 ás 18:00 horas em dia úteis.   

4 PLANILHA DE PREÇOS: 

 

4.1 A planilha de preços deverá ser apresentada, baseando-se neste termo de referência, a qual contém os respectivos preços 

estimados: 

 

LOTE ÚNICO 

Item  Quant.  Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total 

01 01 Serviço   Desenvolvimento da identidade 

visual/layout do site, inclusão de 

conteúdo inicial ou migração de conteúdo 

inicial ou migração de conteúdo 

existente, treinamento on-line de usuários 

do sistema. 

R$3.796,66 R$3.796,66 

02 12 Meses  Hospedagem do site, base de dados, 

sistemas contas de e-mail’s e sistema de 

gerenciamento. 

R$629,66 R$7.555,92 

VALOR TOTAL R$11.352,58 
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4.2 Os valores acima estimados, serão o limite para consideração preço excessivo; ou seja, o que estiver acima dos valores 

será considerado preço excessivo e a proposta será desclassificada nos termos deste Edital. 

4.3 O valor da prestação de serviços será considerado completo e deverá abranger todos os tributos (impostos, taxas, frete, 

emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

5. PROPOSTA: 

 

5.1 No valor da proposta deverão estar incluído todos os custos com impostos, taxas, fretes, assim como todos os custos 

necessários ao completo a prestação dos serviços ora solicitado. 

 

5.2 A proposta de preços deverá apresentar prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

6. DA FONTE DE RECURSOS: As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de dotações orçamentárias 

próprias vigentes no Orçamento de 2015. 

 

7. DO PRAZO CONTRATUAL: O prazo estimado para o fornecimento será contado a partir da data de sua assinatura até 

pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com as disposições da Lei 8.666/93. 

 

8. RESPONSÁVEL PELO CONTRATO: Será responsável pela conferência a Superintendência Administrativa ou 

servidor por este legalmente autorizado, que deverá atestar o fornecimento, para viabilizar o encaminhamento das Notas 

Fiscais à Secretária de Finanças, para as providências de pagamento. 

 

9. DO REAJUSTE E ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: 

 

9.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis, até a entrega total dos itens adquiridos. 

 

9.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que fizerem 

necessários no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

 

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O município não disponibiliza veículos para entrega dos produtos. Estes 

deverão entregues pela própria fornecedora. 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO Nº 097/2015 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 

_________________ 

O Município de Carandaí do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 

18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 36.280-000, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Antônio Sebastião de Andrade, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e ___________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº __________, com sede na Rua _____________________, n° ____, bairro ___________, na 

cidade de ________________, representada neste ato por_______________________, estado civil, profissão, inscrito no 

CPF sob o n° ______________, residente e domiciliado na cidade de _______________, doravante denominado 

simplesmente CONTRATADO, celebram o presente contrato, o qual se regerá pelas disposições da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, pelo Processo Licitatório n° 130/2015, Pregão n° 097/2015 e, com fundamento jurídico de CONTRATO 

Administrativo de Direito Público, mediante as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de desenvolvimento da identidade visual/layout do site, 

inclusão de conteúdo inicial ou migração de conteúdo inicial ou migração de conteúdo existente, treinamento on-line de 

usuários do sistema e hospedagem do site, base de dados, sistemas contas de e-mail’s e sistema de gerenciamento, conforme 

delineado no Anexo I do Edital do Processo Licitatório nº 130/2015, modalidade Pregão nº 097/2015. 

 

1.2 – O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 

licitação modalidade Pregão Presencial nº. 097/2015, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual 

independente de transcrições. 

 

CLÁUSULA 2ª – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

2.1 – A empresa Vencedora deverá prestar os serviços onde for determinado pela Administração Municipal, nos termos do 

Item 03 do Anexo I do Edital do Processo Licitatório nº 130/2015, modalidade Pregão nº 097/2015. 

CLÁUSULA 3ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, em remuneração aos serviços contratados, honorários estipulados no 

valor global de R$__________ (....................................), a serem pagos quando da entrega dos serviços, com deposito do 

relatório. Os serviços serão entregues a Administração Municipal junto ao respectivo Recibo de prestação de serviços ou 

Nota Fiscal. 

3.2 – Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos fazendários, a regularidade 

relativa a Seguridade Social, através da Certidão Negativa de Débito e a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta “on line”, cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento. 

CLÁUSULA 4ª - DA DOTAÇÃO 

 

4.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento de 

2015. 
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CLÁUSULA 6ª - DA VIGÊNCIA 

6.1 - O prazo da contratação valerá por 12 meses, admitindo a sua prorrogação nos termos da legislação pertinente. 

6.2 - A prorrogação do prazo do contrato poderá ser admitida nas condições e nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 

8.666/93, por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

Administração, limitado a sessenta meses. 

CLÁUSULA 7ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

7.1 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 8ª - DA NOVAÇÃO 

8.1 - Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente contrato, não 

constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços objeto desta 

licitação, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 

CLÁUSULA 10 - DA RESCISÃO 

10.1 - O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93 e pelo contratante, na defesa 

do interesse público, sem que deste ato resulte indenização de qualquer natureza.  

CLAÚSULA 11 - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam 

incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA 12 – DO REGIME DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES 

12.1 - O regime de execução do presente contrato é indireto. 

12.2 – A ordem de serviços, que será considerada como um contrato acessório estipulará: 

 Os serviços a serem prestados; 

 Dotação orçamentária para o empenho. 

12.3 – Respeitados os limites estabelecidos nas cláusulas anteriores, será facultado à Contratante convocar a Contratada 

para receber tantas autorizações de fornecimento quantas forem necessárias para o atendimento das necessidades da 

administração. 

CLÁUSULA 13 - DAS PENALIDADES 
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13.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste contrato, as partes ficarão sujeitas às penalidades 

previstas na Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA 14 - DO FORO 

14.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Carandaí- MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do 

presente Contrato. 

 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

Carandaí, ____________ de ___________________de 2015. 

 

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ 

CONTRATANTE 

 

LICITANTE VENCEDOR 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

CPF: 
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ANEXO III 

PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO 097/2015 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

1. PROPONENTE 

Empresa / Profissional: 

CNPJ / CPF:                                               

Endereço: 

Cidade:                                                                        UF:             CEP: 

Telefone:                                                                      Fax: 

E-mail: 

Sócio Proprietário (somente no caso de empresa): 

CPF:                                                                   RG: 

 

2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no 

Edital, conforme abaixo:  

 

LOTE ÚNICO 

Item  Quant.  Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total 

01 01 Serviço   Desenvolvimento da identidade 

visual/layout do site, inclusão de 

conteúdo inicial ou migração de conteúdo 

inicial ou migração de conteúdo 

existente, treinamento on-line de usuários 

do sistema. 

  

02 12 Meses  Hospedagem do site, base de dados, 

sistemas contas de e-mail’s e sistema de 

gerenciamento. 

  

VALOR TOTAL  

 

VALOR DO TOTAL DA PROPOSTA (SOMA DE TODOS OS VALORES TOTAIS DOS LOTES): R$________ 

(________________________________) 

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que constituirá a única e completa 

remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 

tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não 

sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.) 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
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Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das 

propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As contidas na Minuta de Contrato que integra o Anexo II, do Pregão supramencionado. 

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as 

características do objeto e exigências constantes no edital. 

___________________ , ______ de ___________ de 2015. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Proponente 

Nome:  

Nº do RG:  

 

 


