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PROCESSO Nº 069/2017 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº044/2017, Contratação de 

empresa para prestação de serviços técnicos 

especializados de Gestão, Administração e 

Desenvolvimento de Infraestrutura Web 

baseada em protocolos HTTP, FTP, 

Multiplataformas do site da Prefeitura 

Municipal de São Simão. 

 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo 

o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pela Pregoeira, 

inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, 

com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações 

posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão 

Presencial nº 044/2017, objetivando, a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 

especializados de Gestão, Administração e Desenvolvimento de Infraestrutura Web baseada em 

protocolos HTTP, FTP, Multiplataformas do site da Prefeitura Municipal de São Simão., para o 

cumprimento das atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, apresentando-se 

como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s): 

 

FABIO DE FREITAS ORLANDO-ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

27.554.255/0001-52 estabelecida na RUA 11 nº 16QD X LT 16 Bairro CONJUNTO POPULAR SAO 

SIMAO, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

1 MANUTENÇÃO E 

ATUALIZAÇÃO DE SITE 

- Administração do domínio  
saosimao.go.gov.br;  

- Acompanhamento e 

suporte das transmissões 
online das sessões de 

licitação; 

- Manutenção   dos e-mails 
governamentais sob domínio   

@saosimao.go.gov.br; 

- Hospedagem   do domínio 
em  servidores WEB de alto 

poder de gerenciamento, 

escalabilidade, redundância 
e segurança, certificados 

com Normas Internacionais 
de Funcionamento;  

- Reserva de 6 GB de espaço  

em servidores WEB com 

tráfego de dados ilimitados;  

- Gerenciamento de acessos 

privados usando criptografia 
de dados;  

- Administração e 

gerenciamento de vários 
redirecionamentos entre o 

site e acessos aos servidores 

internos da prefeitura;  
- Manutenção,  gestão e 

regulamentação do acesso 

ao site Portal da 

  1 SV R$ 

38.433,60 

R$ 

38.433,60 
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Transparência  

tp.saosimao.go.gov.br;  
- Publicação de editais, 

comunicados, leis, decretos 

e todo o material requisitado 
no Portal  

  da Transparência;  

- Uso e gestão de sistemas 
DDNS para mascarar e 

dificultar acessos indevidos 

aos servidores próprios da 
Prefeitura;  

- Re-design anual do 

website, seguindo novas 
tendências e layouts da 

Internet; 

- Layout   RESPONSIVO 
para todas as plataformas e 

dispositivos;  

- Gestãode  PLUG-INs de 
rede sociais no site 

institucional;  

- Manipular, editar 
,redesenhar as imagens 

fotográficas para adequação 

à web;  
- Publicação das matérias 

produzidas pela Assessoria 

de Comunicação;  
- Cobertura fotográfica 

profissional das ações de 
governo conforme 

solicitação da assessoria de 

comunicação 
- Cobertura fotográfica 

profissional dos eventos do 

calendário turístico de São 
Simão; 

- Desenvolvimento usando 

recursos de programação 
necessárias à gestão e 

administração do   (s) site(s) 

da URL: 
"saosimao.go.gov.br", 

usando linguagens e 

recursos que podem fazer-se   
necessários como: 

PHP,AJAX, Frameworks, 

Mysql, .NET e outras. 
 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 38.433,60 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 38.433,60 

 

 

 

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 38.433,60 (trinta e oito mil e quatrocentos e 

trinta e três reais  e sessenta  centavos), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação 

Orçamentária:01.02.00.04.122.0428.20005.3.3.90.39 

 

 PUBLIQUE-SE. 

SAO SIMAO, 11 DE JULHO DE 2017. 

 

WILBER FLORIANO FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 


