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EDITAL DE CONVITE Nº 007/2016 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

(CMA), por meio da Comissão Permanente de Licitação designada pela 

Portaria n° 001/2016 de 04 DE Janeiro de 2016 tem o prazer de 

convidar V.Sª a participar do procedimento licitatório, processo nº 

008/2016, modalidade Convite nº 007/2016, do tipo menor preço 

(Global), de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 

e alterações posteriores, com a Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de 

dezembro de 2006 e com as disposições deste Convite.  

 

1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1 – Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE 

WEBSITE DINÂMICO, COM ADMINISTRAÇÃO FEITA PELA PRÓPRIA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA, PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, LEGISLAÇÃO, 

AGENDA DE EVENTOS E OUTRAS PERTINENTES, conforme Termo de Referência 

contida no Anexo I parte integral deste Edital para todos os efeitos 

legais.  

 

2 – DATA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

 

 

DATA 

 

HORA 

  
 

 

LOCAL 

 

21/06/2016 

 

09h:00min 

Sede da CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA-CMA Municipal de 

Abaetetuba, Sala da CPL, à Avenida Dom 

Pedro II, 1130, Centro, Abaetetuba 

(PA), CEP 68440-000 

 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas convidadas do 

ramo pertinente ao objeto.  

 

3.2 – Não poderão participar deste Convite:  

a) Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

da punição.  

b) Empresas que se encontre em processo de falência, concordata ou 

recuperação judicial, nos termos da Lei Federal nº 11.101/2005. 

c) Empresas que tiver contrato rescindido com órgão da Administração 

Pública ou indireta, por inadimplência.  

d) incorrerem em outros impedimentos previstos em lei.  
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3.2.1 – A não observância das vedações contidas neste item é de 

inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se 

sujeita às penalidades cabíveis. 
3.3 – A participação neste certame implica aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório.  

3.4 – Não serão admitidos mais de um representante por empresa, nem 

um único representante para mais de uma empresa. 

  

4 – DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO 

  

4.1. A documentação será entregue em envelope separado de papel 

pardo, no tamanho oficio ou A4, apresentados totalmente fechados 

(colados)e indevassáveis, de preferencia de forma ordenada, de modo a 

permitir maior rapidez na conferencia e exame dos documentos 

pertinentes, contendo em sua parte externa e frontal as seguintes 

descrições:  

 

Convite n° 007/2016  

Envelope n° 01/DOCUMENTAÇÃO  

Razão Social da Empresa  

 

4.2 - A proposta de preços será entregue em envelope separado de 

papel pardo, no tamanho oficio ou A4, apresentados totalmente 

fechados (colados)e indevassáveis, de preferencia de forma ordenada, 

de modo a permitir maior rapidez na conferencia e exame dos 

documentos pertinentes, contendo em sua parte externa e frontal as 

seguintes descrições:  

 

Convite n° 007/2016  

Envelope n° 02/PROPOSTA DE PREÇO  

Razão Social da Empresa  

 

4.3 - As documentações e proposta de preços serão recebidas na data, 

horário e local já designados.  

 

5 – DA DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1 – Cada licitante deverá apresentar por fotocópia autenticada, os 

documentos de habilitação.  

5.2 – O envelope de documentação deverá conter, OBRIGATORIAMENTE, os 

documentos abaixo relacionados: 

 

– Fica dispensada, em parte, a documentação de que trata os Artigos 

28 a 31 da Lei Federal 8.666/93, no que se refere à fase de 

habilitação, conforme disposto no Artigo 32, § 1º, da Lei 

supracitada, exceto os seguintes documentos que deverão ser 

apresentados em cópias autenticadas por cartório ou por membro da 

Comissão Permanente de Licitação (CPL), se apresentados em até 

24h00min horas antes do recebimento dos envelopes: 
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– Se Pessoa Jurídica ou Física Cadastrado na CMA 

•Certificado de Registro Cadastral (C R C) emitido pela CPL 

devidamente atualizado e em vigor na data da entrega dos envelopes 

conforme Portaria 002A/2010: 

 

- Se Pessoa Jurídica não Cadastrada no CMA.  

 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais;  

b) carteira de Identidade e CPF do sócio que representará a empresa 

junto a licitação, cópia autenticada;  

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 

CNPJ;  

d) Prova de situação regular perante as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei;  

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, fornecida pelo 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);  

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal;  

g) Prova de regularidade fiscal e trabalhista mediante Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do 

Trabalho;  

h) Comprovação de aptidão por meio de Atestado de capacidade técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;  

i) Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação (Anexo 

III);  

j) Declaração de atendimento aos requisitos do Edital (Anexo II);  

k) Declaração de que atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII 

do Artigo 7º da Constituição Federal, em cumprimento ao inciso V, do 

artigo 27 da Lei n.º 8666/93, atestando não possuir em seu quadro 

funcionários menores de dezoito anos que exerçam trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como nenhum funcionário menor de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Anexo IV).  

5.3 – Os documentos supramencionados deverão estar com vigência plena 

na data fixada para entrega dos envelopes.  

5.4 – A autenticação dos documentos poderá ser feita cartório 

competente ou pela Comissão de Licitação.  

OBS: Quando a licitante optar por autenticar sua documentação nesta 

Comissão, deverá apresentá-la com antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas na CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA Municipal de 

Abaetetuba-Pará – Departamento de Cadastro na CPL.  

5.5 – Serão inabilitadas as licitantes cuja documentação estiver em 

desacordo com as exigências deste Edital e da legislação aplicável.  

5.6 – Para as certidões que não mencionarem o prazo de validade, fica 

convencionado pela Comissão de Licitação, que o prazo será de 30 

(trinta) dias, contados da data de expedição.  
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5.7 - A declaração da condição de microempresa e empresa de pequeno 

porte, para fins do tratamento diferenciado de que trata a Lei 

Complementar nº 123 de 14/12/2006, deverá ser apresentada fora dos 

envelopes 1 e 2, e ser assinada pelo representante legal da empresa, 

ou pelo contador ou, ainda, pela Junta Comercial e, sob as penas da 

lei, deverá estar consignado não estarem nas restrições estabelecidas 

nos incisos do § 4º do art. 3º da citada lei complementar.  

5.8 – O representante da empresa proponente deverá ter poder para 

assinar, intervir, desistir de prazos, e, ou recorrer em nome da 

empresa, possuir documento credenciando-o para a licitação, com firma 

reconhecida, exceto se o mesmo for sócio da empresa ou proprietário, 

caso em que bastará um documento de identificação. 

 * CADA CREDENCIADO PODERÁ REPRESENTAR APENAS UMA LICITANTE 

 

6 – DA PARITICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

6.1 – As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, na forma da Lei Complementar n° 

123/2006.  

a) Havendo alguma restrição quanto à regularidade fiscal, ser-lhe-á 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas, com efeito, de certidão negativa. CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA-CMA MUNICIPAL DE ABAETETUBA (CMA) – Goiás Diretoria de 

Compras e Serviços  

Diretoria de Compras e Serviços - Fone: 3584-4838 E-mail: 

comprascag@gmail.com  

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do 

art. 43 da LC 123/2006, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação, sendo 

facultada à Administração convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação.  

6.2 – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 

preferencia de contratação para as Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte.  

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada.  

6.3 – Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
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vencedora do certame, devendo tal proposta ser reduzida a termo, e 

devidamente assinada pelo respectivo representante, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado.  

b) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, na forma do inciso II do caput do art. 45 da LC 123/2006, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na 

hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos no § 1º do art. 44 da LC 123/2006, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do 

art. 44 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA-CMA MUNICIPAL DE ABAETETUBA (CMA) – Goiás Diretoria de 

Compras e Serviços  

Diretoria de Compras e Serviços - Fone: 3584-4838 E-mail: 

comprascag@gmail.com  

e) O disposto no art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte.  

 

7 – DA PROPOSTA 

 

7.1 - A proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser 

apresentada em papel timbrado, em língua portuguesa, sem rasuras, 

emendas ou entrelinhas, devidamente assinada e carimbada e ainda:  

a) conter o prazo para começar a fornecer o produto e/ou serviços, 

não excedendo a 10 (dez) dias, contados da emissão da nota de 

empenho;  

b) conter preço unitário e total, nos termos definidos no Anexo I;  

obs: os preços serão fixos e irreajustáveis, o pagamento que será em 

até 30 dias, após a entrega do produto e/ou serviço e da apresentação 

da fatura.  

c) conter já incluso no preço todos os impostos, taxas, seguros, 

transportes e quaisquer despesas.  

 

8 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

8.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação 

correrão à conta da(s) rubrica(s) orçamentária(s): 

-CAMARA MUNICIPAL: 0101 

-Função Programática: Nº.01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 

-Elemento de Despesas: Nº.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoas Jurídicas  

-FONTE DE RECURSO – DUODÉCIMO  
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9 – DO JULGAMENTO 

 

9.1 – A presente licitação será julgada com base no critério Menor 

Preço (Global).  

9.2 – Serão levados a julgamento somente as propostas que atenderem 

as condições deste Edital.  

9.3 – Ocorrendo empate entre duas (02) ou mais propostas, a ordem de 

classificação se fará por sorteio na presença dos licitantes.  

9.4 – Será elaborado mapa de preços e ata de julgamento com indicação 

das propostas mais vantajosas.  

9.5 – No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, serão 

aplicados os regramentos do item 6.2 acima, bem como as disposições 

pertinentes a Lei Complementar n. 123/2006. 

 

10 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

10.1 – A participação no presente processo licitatório implica na 

plena aceitação das condições estabelecidas.  

10.2 – O adjudicatório que não cumprir os termos de sua proposta ou 

inexecutar a entrega dos serviços, total ou parcialmente, ficará 

sujeito à multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total 

contratado.  

10.3 – O licitante que praticar qualquer ato contrário aos princípios 

e dispositivos licitatórios ficará sujeito, no que couber, às sanções 

administrativas e penais previstas na legislação citada.  

10.4 – Os recursos serão impetrados através da Comissão Permanente de 

Licitação, dirigidos ao Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-

CMA Municipal, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados, no caso de 

inabilitação, de desclassificação da proposta ou do resultado, a 

partir da publicação da ata de julgamento.  

10.5 – A presente licitação poderá ser anulada por ilegalidade ou 

revogada, cancelada e transferida por interesse da CÂMARA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA-CMA Municipal, sem que destes atos caibam quaisquer 

indenizações.  

10.6 – Os casos omissos serão decididos pela COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, respeitando os princípios que regem o procedimento 

licitatório.  

                 Abaetetuba(PA), 11 de Junho e 2016.  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

JOFRE ANTONIO BITENCOURT QUARESMA 

Presidente da CPL 
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Anexo I – Termo de Referencia 

 

I – Objeto  

 

1.1 - Contratação de empresa especializada em criação, implantação, e 

manutenção de website dinâmico, com administração feita pela própria 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA, para cadastro de notícias, 

Legislação, agenda de eventos e outras pertinentes.  

1.2 - Obrigatoriamente deve obedecer à legislação, principalmente a 

LC Nº. 131/2009,Lei Federal Nº.12.527/2011 E TAG Nº. 027/2016/TCM-PA;  

 

II - Detalhamento do Objeto  

 

2.1 - Os serviços previstos neste projeto irão contemplar manutenção 

corretiva, manutenção adaptativa e manutenção preventivas, assim 

definidas:  

- Manutenção corretiva - Alterações para correção de defeitos ou 

comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou 

funcionamento, sem inserção de novas funcionalidades.  

- Manutenção adaptativa - Adaptações por mudanças externas (negócio, 

legislação, ambiente operacional) sem inserção de novas 

funcionalidades.  

- Manutenção evolutiva – Evolução com a inclusão de novas 

características ou funcionalidades.  

- Manutenção preventiva - Reengenharia de software visando melhoria 

de desempenho através da otimização de códigos ou recursos que 

facilitem futuras correções, adaptações ou evoluções.  

 

2.2 - Planejamento de Portais e Sítios  

- Diagnosticar e elaborar o planejamento para o desenvolvimento dos 

portais e sítios objeto deste projeto básico;  

- Realizar estudos e benchmarkings necessários ao desenvolvimento dos 

projetos, ouvindo os setores indicados pela Diretoria de Comunicação 

e outros que a CONTRATANTE julgar necessários;  

- Realizar análise periódica dos portais e sítios, visando seu 

aprimoramento;  

- Realizar análise periódica do mercado para buscar inovações 

aplicáveis aos portais e sítios;  

- Elaborar análises setoriais;  

- Elaborar estudos e mensuração de resultados;  

- Executar planejamento de Interface e estratégia interativa;  

- Fazer estudos de usabilidade;  

- Executar estratégias de SEO (Search Engine Optimization) – 

Marketing de Busca.  

 

2.3 - Concepção de Portais e Sítios  

Formular briefings, relatórios, estudos e sugestão de tecnologias e 

metodologia de desenvolvimento, análise e definição de matrizes de 
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conteúdo, definição da arquitetura da informação e design da 

interface.  

 

2.4 - Desenvolvimento de Portais e Sítios  

2.4.1 - O desenvolvimento de portais e sítios, no que diz respeito à 

comunicação, consiste em:  

- Produzir, estruturar e hierarquizar conteúdos e funcionalidades;  

- Desenvolver modelos para implementação (wireframes);  

- Desenvolver arquitetura da informação;  

- Desenvolver design;  

 

2.4.2 - O desenvolvimento de portais e sítios, no que diz respeito à 

tecnologia da informação, consiste em:  

- Desenvolver programação;  

- Desenvolver soluções de tecnologia para simplificar os processos de 

criação, gestão, publicação, distribuição e arquivamento de 

conteúdos;  

- Elaborar documentação;  

- Desenvolver sistemas;  

- Desenvolver documento de visão;  

- Desenvolver caso de uso;  

- Desenvolver interfaces;  

- Desenvolver guias de estilo.  

 

2.5 - Implementação de Portais e Sítios  

- Aplicar testes de usabilidade, navegabilidade e acessibilidade 

compatível com os critérios de avaliação E-GOV;  

- Aplicar testes dos componentes da interface nos navegadores-padrão;  

- Supervisionar o desempenho dos portais e sítios em ambiente de 

produção;  

- Implementar conteúdo (texto, imagens, vídeos, etc);  

 

2.6 - Atualização corretiva/evolutiva   

- Fazer alterações para correção de conteúdos ou outras correções 

advindas do uso ou do funcionamento, incluindo adaptações por fatores 

externos;  

- Incluir características, conteúdos e/ou funcionalidades necessários 

aos funcionamentos dos portais;  

- Aplicar testes sistemáticos;  

- Realizar análise permanente para identificar deficiências ou não 

conformidades; pontos de observação; metainformações; título das 

páginas; links; imagens; legendas; textos; formulários; 

funcionalidades; usabilidade; acessibilidade e outros;  

-Realizar análise permanente do mercado, propondo inovações.  

- Monitorar o desempenho dos portais, sites e ações web em relação a 

audiência e visitação, incluindo a quantidade de acessos e de IP´s.  

- Desenvolver banners e demais peças de comunicação digital;  
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2.7 - Além do detalhamento previsto, serão demandados pela CMA e 

executados pela CONTRATADA serviços complementares relacionados a: 

textos, traduções, ilustrações, fotos, vídeos, áudios, infográficos, 

vinhetas, holografias, podcasts, arquivos visuais e demais peças de 

comunicação digital.  

 

2.8 – Capacitação  

- Capacitar os servidores da CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA 

Municipal, especialmente os da Diretoria de Comunicação, Diretoria 

Legislativa e da Diretoria de Compras e Serviços, a publicar conteúdo 

no Portal, fornecendo-lhes os meios necessários para acessar os 

arquivos e sistemas, além de oferecer treinamento para utilizar as 

ferramentas aplicadas na gestão das demais ações.  

 

III- Local e Condições de Execução para Prestação de Serviços  

 

3.1 - Os serviços deverão ser desenvolvidos nas instalações da 

CONTRATADA, que deverá providenciar a infraestrutura de hardware, 

software e de pessoal necessária para execução.  

3.1.1 - A juízo da CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA Municipal de 

Abaetetuba, os serviços poderão ser executados na sede da 

CONTRATANTE, às expensas da CONTRATADA.  

3.1.2 - Para os serviços que forem realizados nas dependências da 

CONTRATADA, será de responsabilidade desta o deslocamento dos 

profissionais envolvidos na prestação dos serviços.  

3.2 - Qualquer alteração na programação e/ou nos padrões de execução 

dos serviços, quando proposta pela empresa, deverá ser feita por 

escrito e só será executada se for previamente analisada e aprovada, 

também por escrito, pela CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA Municipal 

de Abaetetuba.   

3.3 - A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA Municipal de Abaetetuba, 

fornecerá as informações indispensáveis à execução dos serviços, 

cabendo a empresa complementar os dados e possuir pessoal técnico 

necessário e equipamentos apropriados à perfeita realização dos 

trabalhos.  

3.4 - O portal e sítios objeto deste projeto básico devem ser 

produzidos de acordo com as diretrizes e orientações da CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA Municipal de Abaetetuba.  

3.5 - Infraestrutura e  Ferramentas  

3.5.1 - Será de responsabilidade de a CONTRATADA fornecer toda a 

infraestrutura própria necessária de equipamentos e suprimentos, 

constituída de ambiente físico, mobiliário, telefones, 

microcomputadores, softwares, ferramentas tecnológicas e demais 

recursos, de forma a garantir a perfeita execução dos serviços objeto 

deste projeto básico.  

3.5.2 - Deverá ser mantido suporte inerente às atividades a serem 

executadas, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 

semana, garantindo um serviço de alto padrão, sem nenhum custo 
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adicional para a CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA Municipal de 

Abaetetuba.  

 

IV - Valor  

 

4.1 - Conforme pesquisa de mercado o valor total estimado é de R$ 

76.600,00 (STENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), trazendo planilha 

anexa.  

 

V – Duração do Contrato  

 

5.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.  

 

VI – Obrigações da Contratada:  

 

6.1 - Realizar reuniões periódicas, na sede da CONTRATANTE, com o 

gestor do contrato, visando ao aprimoramento e à eficiência dos 

serviços prestados.  

6.2 - A Contratada deverá prestar todos os esclarecimentos que forem 

solicitados pela fiscalização da Contratante.  

6.3 - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas neste termo, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contratação.  

6.4 - Garantir o funcionamento do portal e sítios desenvolvidos.  

6.5 - Os serviços referentes à garantia de funcionamento do portal e 

sítios serão prestados pela CONTRATADA durante toda a vigência do 

contrato de garantia.   

6.5.1 - Se ocorrerem problemas advindos de soluções propostas pela 

CONTRATADA, às correções serão executadas sem custo financeiro 

adicional para a CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA.  

6.5.2 - A prestação dos serviços referente à garantia de 

funcionamento deverá ser iniciada no prazo máximo de 1 (uma) hora, 

contado a partir da solicitação, e não poderá se estender além de 12 

(doze) horas, exceto em casos de impossibilidade de cumprimento de 

prazo justificada pela CONTRATADA e acatada pelo Gestor.  

 

VII – Das Obrigações da Contratante  

 

7.1 - A contratante obriga-se a:  

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;  

b) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;  

c) Fornecer, sempre que deles dispuser, os elementos solicitados pela 

CONTRATADA referentes à execução dos serviços  

AbaetetubaPA), 11 de Junho de 2016 

                   

              Jofre Antônio Bitencourt Quaresma 

Presidente 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À HABILITAÇÃO  

(em papel timbrado do licitante)  

 

Edital Convite n.º 007/2016  

Processo nº 008/2016  

Objeto: Desenvolvimento e manutenção de website  

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

....................... inscrita no CNPJ nº ....., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr.(a)...... portador(a) da Carteira de 

identidade RG nº .................., e CPF ......, DECLARA, sob as 

penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

constantes do Edital acima referido.  

 

 

 

 

 

(Local), __ de ________ de 2016.  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1130 - Tele/Fax: 751-3003 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Abaetetuba – Pará 

 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO  

( papel timbrado do licitante)  

 

 

Edital Convite n.º 007/2016  

Processo nº 008/2016  

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

 

 Declaramos, sob as penas da lei, que esta 

proponente não incorre em quaisquer das seguintes situações:  

 

) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;  

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimentos de contratar com a Administração, nos 

últimos dois anos;  

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 

8666/93 e suas alterações.  

 

Nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

comprometo-me a informar a ocorrência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital.  

  

(Local), __ de ________ de 2016. 

 

  

___________________________________________  

(nome e assinatura do responsável legal)  

(carimbo da empresa)   
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ANEXO IV  
(papel timbrado do licitante) 

 

CARTA CONVITE N. 007/2016  

 

 

DECLARAÇÃO CONFORME O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 7º DA CF/88  

 

 

 [Nome da Empresa] _____________________, CNPJ nº. 

________________, sediada __________________ [endereço completo], na 

cidade de ________________, estado de _______, por intermédio de seua 

representante legal o Sr. .........., portador da Carteira de 

Identidade nº ........... e do CPF nº ........., DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 que não emprega 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos.  

 

Ressalva: emprega menor na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. ( )  

 

(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

[Local e data de realização da Licitação:]  

 

 

 

__________________________________________  

(nome, cargo e assinatura do responsável legal)  

(Razão social da empresa) 
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ANEXO V 
(papel timbrado do licitante) 

 
DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, _____________________, na qualidade de sócio proprietário da 

empresa _____________________, DECLARO, sob as penas da lei, que esta 

empresa enquadra-se na categoria de Microempresa – ME (ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP), na forma prevista no art. 3º da Lei 

Complementar n. 123/2006 e não está incursa nos impedimentos tratados 

no seu § 4º, podendo, assim, usufruir a prerrogativa e o direito de 

preferencia de que tratam os arts. 42 e 45 da citada lei 

complementar.  

Por ser a expressão da verdade firmo a presente.  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Sócio Proprietário) 

(CPF n. ___) 
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº _ /2016 
 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA-CMA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA E A 

____________________________.  

 

 

DAS PARTES:  

 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA-CMA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.363.065/0001-52, 

sediado a Av. D. Pedro II, Centro, Abaetetuba, Estado do Pará, neste 

ato represento pelo Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA 

Sr. ALUISIO MONTEIRO CORRÊA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 126.669.122-72, residente e domiciliado neste Município.  

 

CONTRATADA: -----------, pessoa jurídica, CNPJ nº ------------, 

estabelecida a -------------, representada pelo Sr. ---------, 

portador da CI n. º --------, CPF nº ----------, residente e 

domiciliado na --------, doravante denominada CONTRATADA  

 

FUNDAMENTO: Este contrato decorre da Licitação realizada na 

modalidade de CONVITE nº ____/2016, cujo edital vincula as partes 

interessadas, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 em sua redação 

vigente, homologada pelo Sr. Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA-CMA Municipal, tudo constate do processo nº 008/2016, que 

integra o presente instrumento contratual.  

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 

especializada em criação, implantação, e manutenção de website 

dinâmico, com administração feita pela própria CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA-CMA, para cadastro de notícias, Legislação, agenda de 

eventos e outras pertinentes. CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA.  
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

 

2.1. Os serviços previstos neste projeto irão contemplar manutenção 

corretiva, manutenção adaptativa e manutenção preventiva, assim 

definidas:  

- Manutenção Corretiva - Alterações para correção de defeitos ou 

comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou 

funcionamento, sem inserção de novas funcionalidades.  

- Manutenção adaptativa - Adaptações por mudanças externas (negócio, 

legislação, ambiente operacional) sem inserção de novas 

funcionalidades.  

- Manutenção Evolutiva – Evolução com a inclusão de novas 

características ou funcionalidades.  

- Manutenção preventiva - Reengenharia de software visando melhoria 

de desempenho através da otimização de códigos ou recursos que 

facilitem futuras correções, adaptações ou evoluções.  

 

2.2. Planejamento de Portais e Sítios  

- Diagnosticar e elaborar o planejamento para o desenvolvimento dos 

portais e sítios objeto deste projeto básico;  

- Realizar estudos e benchmarkings necessários ao desenvolvimento dos 

projetos, ouvindo os setores indicados pela Diretoria de Comunicação 

e outros que a CONTRATANTE julgar necessários;  

- Realizar análise periódica dos portais e sítios, visando seu 

aprimoramento;  

- Realizar análise periódica do mercado para buscar inovações 

aplicáveis aos portais e sítios;  

- Elaborar análises setoriais;  

-Elaborar estudos e mensuração de resultados;  

- Executar planejamento de Interface e estratégia interativa;  

-Fazer estudos de usabilidade;  

- Executar estratégias de SEO (Search Engine Optimization) – 

Marketing de Busca.  

 

2.3. Concepção de Portais e Sítios  

Formular briefings, relatórios, estudos e sugestão de tecnologias e 

metodologia de desenvolvimento, análise e definição de matrizes de 

conteúdo, definição da arquitetura da informação e design da 

interface.  

 

2.4. Desenvolvimento de Portais e Sítios   
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2.4.1. O desenvolvimento de portais e sítios, no que diz respeito à 

comunicação, consiste em:  

- Produzir, estruturar e hierarquizar conteúdos e funcionalidades;  

- Desenvolver modelos para implantação (wireframes);  

- Desenvolver arquitetura da informação;  

- Desenvolver design;  

 

2.4.2. O desenvolvimento de portais e sítios, no que diz respeito à 

tecnologia da informação, consiste em:  

- Desenvolver programação;  

- Desenvolver soluções de tecnologia para simplificar os processos de 

criação, gestão, publicação, distribuição e arquivamento de 

conteúdos;  

- Elaborar documentação;  

-Desenvolver sistemas;  

- Desenvolver documento de visão;  

- Desenvolver caso de uso;  

- Desenvolver interfaces;  

- Desenvolver guias de estilo.  

 

2.5. Implantação de Portais e Sítios  

- Aplicar testes de usabilidade, navegabilidade e acessibilidade 

compatível com os critérios de avaliação E-GOV;  

- Aplicar testes dos componentes da interface nos navegadores-padrão;  

- Supervisionar o desempenho dos portais e sítios em ambiente de 

produção;  

- Implantar conteúdo (texto, imagens, vídeos, etc);  

 

2.6. Atualização Corretiva/Evolutiva  

- Fazer alterações para correção de conteúdos ou outras correções 

advindas do uso ou do funcionamento, incluindo adaptações por fatores 

externos;  

- Incluir características, conteúdos e/ou funcionalidades necessários 

aos funcionamentos dos portais;  

- Aplicar testes sistemáticos;  

- Realizar análise permanente para identificar deficiências ou não 

conformidades; pontos de observação; meta informações; título das 

páginas; links; imagens; legendas; textos; formulários; 

funcionalidades; usabilidade; acessibilidade e outros;  

- Realizar análise permanente do mercado, propondo inovações.  
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- Monitorar o desempenho dos portais, sites e ações web em relação a 

audiência e visitação, incluindo a quantidade de acessos e de IP´s.  

- Desenvolver banners e demais peças de comunicação digital;  

 

2.7. Além do detalhamento previsto, serão demandados pela CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA e executados pela CONTRATADA serviços 

complementares relacionados a: textos, traduções, ilustrações, fotos, 

vídeos, áudios, infográficos, vinhetas, holografias, podcasts, 

arquivos visuais e demais peças de comunicação digital.  

2.8. Capacitação  

Capacitar os servidores da CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA 

Municipal, especialmente os da Diretoria de Comunicação, Diretoria 

Legislativa e da Diretoria de Compras e Serviços, a publicar conteúdo 

no Portal, fornecendo-lhes os meios necessários para acessar os 

arquivos e sistemas, além de oferecer treinamento para utilizar as 

ferramentas aplicadas na gestão das demais ações.  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS  

 

3.1 - Os serviços deverão ser desenvolvidos nas instalações da 

CONTRATADA, que deverá providenciar a infraestrutura de hardware, 

software e de pessoal necessária para execução.  

 

3.1.1 - A juízo da CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA, os serviços 

poderão ser executados na sede da CONTRATANTE, a expensas da 

CONTRATADA.  

 

3.1.2 - Para os serviços que forem realizados nas dependências da 

CONTRATADA, será de responsabilidade desta o deslocamento dos 

profissionais envolvidos na prestação dos serviços.  

 

3.2 - Qualquer alteração na programação e/ou nos padrões de execução 

dos serviços, quando proposta pela empresa, deverá ser feita por 

escrito e só será executada se for previamente analisada e aprovada, 

também por escrito, pela CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA.  

 

3.3 - A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA fornecerá as informações 

indispensáveis à execução dos serviços, cabendo a empresa 

complementar os dados e possuir pessoal técnico necessário e 

equipamentos apropriados à perfeita realização dos trabalhos.  

 

3.4 - O portal e sítios objeto deste projeto básico devem ser 

produzidos de acordo com as diretrizes e orientações da CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA.  

 

3.5 - Infraestrutura e Ferramentas. 
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4.5.1 - Será de responsabilidade da CONTRATADA fornecer toda a 

infraestrutura própria necessária de equipamentos e suprimentos, 

constituída de ambiente físico, mobiliário, telefones, 

microcomputadores, softwares, ferramentas tecnológicas e demais 

recursos, de forma a garantir a perfeita execução dos serviços objeto 

deste projeto básico.  

3.5.2 - Deverá ser mantido suporte inerente às atividades a serem 

executadas, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 

semana, garantindo um serviço de alto padrão, sem nenhum custo 

adicional para a CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO  

 

4.1 – O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo 

ser renovado em conformidade com artigo 57, da Lei 8.666/93.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

5.1 – Os recursos e as despesas correrão à conta da dotação 

orçamentária 

 

-CAMARA MUNICIPAL: 0101 

-Função Programática: Nº.01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 

-Elemento de Despesas: Nº.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoas Jurídicas  

-FONTE DE RECURSO – DUODÉCIMO 

 

5.2 – O valor estimado do presente contrato é de R$ 22.000,00 (vinte 

e dois mil reais) para a criação e implantação, e de R$ 54.600,00  

(cinquenta e quatro mil e seiscentos reais) para manutenção do 

website, a serem pagos mediante a emissão de notas fiscais/ faturas, 

sendo fixos e irreajustáveis durante a vigência deste instrumento.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO  

 

6.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias subsequente 

a apresentação das faturas.  

 

6.2 - As faturas deverão conter no mínimo os seguintes dados:  

 

a) Data de emissão  

b) Estar endereçada a CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA, inscrita no 

CNPJ sob o nº 04.363.061/0001-52, endereço Av. D. Pedro II, 1130, 

Centro, Abaetetuba, Estado do Pará;  

c) Especificação da prestação de serviço;  

d) Preços unitários e totais da fatura.  
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6.3 – Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela 

CONTRATADA, de que se encontra em dia com suas obrigações para com o 

sistema social, mediante apresentação das Certidões Negativa de 

Débitos com o INSS, FGTS, CNDT, e das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal.  

 

7. CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES  

 

7.1 – DA CONTRATANTE  

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;  

b) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;  

c) Fornecer, sempre que deles dispuser os elementos solicitados pela 

CONTRATADA referentes à execução dos serviços;  

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde 

que atendidas as obrigações contratuais.  

 

7.2 - DA CONTRATADA  

a) Realizar reuniões periódicas, na sede da CONTRATANTE, com o gestor 

do contrato, visando ao aprimoramento e à eficiência dos serviços 

prestados.  

b) A Contratada deverá prestar todos os esclarecimentos que forem 

solicitados pela fiscalização da Contratante.  

c) A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas neste termo, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.  

d) Garantir o funcionamento do portal e sítios desenvolvidos.  

e) Os serviços referentes à garantia de funcionamento do portal e 

sítios serão prestados pela CONTRATADA durante toda a vigência do 

contrato de garantia.  

f) Se ocorrerem problemas advindos de soluções propostas pela 

CONTRATADA, às correções serão executadas sem custo financeiro 

adicional para a CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA.  

g) A prestação dos serviços referente à garantia de funcionamento 

deverá ser iniciada no prazo máximo de 1 (uma) hora, contado a partir 

da solicitação, e não poderá se estender além de 12 (doze) horas, 

exceto em casos de impossibilidade de cumprimento de prazo 

justificada pela CONTRATADA e acatada pelo Gestor.  

h) A CONTRATADA não poderá terceirizar a execução parcial ou total do 

objeto do contrato aqui descrito;  
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8. CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  

 

8.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, 

garantida prévia defesa, poderá rescindir (unilateralmente) o 

contrato e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as 

seguintes sanções:  

a) Advertência;  

b) Multa: Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do contrato, ou 

conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso;  

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 02 

(dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 

própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes 

e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 

anterior.  

 

9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  

 

9.1 – O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do artigo 

79 da Lei nº 8.666/93.  

9.2 – Ao Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-CMA reserva-se 

o direito de no caso do não cumprimento do contrato a contendo, 

transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a 

CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.  

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR  

 

10.1 – Fica nomeado como gestor do presente instrumento contratual, o 

Sr. ___________________, lotado____________________________________.  

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO FORO   
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11.1 – Fica eleito o foro desta cidade para dirimir todas as questões 

emergentes deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

 

 

Por estarem justos e combinados, assinam este instrumento, as partes, 

na presença das testemunhas, que também o assinam.  

 

 

 

Abaetetuba(PA), _______de___________________de 2016 

 

 

 

 

_________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

           CONTATANTE 

 

 

__________________________________ 

          EMPRESA X 

          CONTRATADA 

 

 

 

 

T E S T E M U N H A S 

 

 

1)_________________________________ 

NOME. 

CPF. 

 

 

 

2)________________________________ 

NOME 

CPF 
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