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 PROC. ADMIN. Nº 7430/2017 

 
                                                

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7430/2017 

 
A Câmara Municipal de Boa Esperança-ES torna público que realizará licitação na modalidade e forma 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, com adjudicação por PREÇO GLOBAL, amparada na Lei nº 
10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Resolução nº 360/2015 
deste Poder Legislativo, para a contratação de empresa prestadora de serviços pertinentes à área de 
tecnologia da informação, relativos a atividades de implantação e manutenção dos softwares 
websites e/ou portal web integrados, Sistema de Portal da Transparência, Sistema Eletrônico do 
Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), Sistema de Processo Administrativo e Legislativo, incluindo 
migração de dados, implantação/instalação, parametrização, customização, concessão de licença de 
uso, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva dos softwares/sistemas web, treinamentos de 
usuários e suporte, além dos serviços de compilação de normas/atos legais, de caixas/contas de 
correio eletrônico (e-mail) e de Hospedagem de Dados em Data Center, conforme as informações, 
especificações, quantitativos, condições e requisitos constantes do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do 
Edital. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser 
entregues até o início da Sessão Pública de Disputa, que ocorrerá a partir das 14:00 horas do dia 25 de 
maio de 2017 na sede desta Câmara Municipal. O credenciamento ocorrerá na mesma data, das 
13:30h às 14:00h. A condução dos trabalhos da Equipe de Apoio, da Sessão Pública de Disputa e da 
etapa de lances será de responsabilidade da servidora Daniele Coelho Fernandes, Pregoeira Oficial deste 
Poder Legislativo. O Edital poderá ser retirado no site www.boaesperanca.es.leg.br. 
 

Boa Esperança-ES, 12 de maio de 2017. 
 

Marcos Pereira dos Santos 
PRESIDENTE 
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