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MUNICÍPIO DE  

BOM SUCESSO DO SUL 
ESTADO DO PARANÁ  

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 
 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2015 
 

Em concordância com a Ata datada em 06/10/2015 de Abertura do processo licitatório na modalidade de 

Pregão Presencial nº 32/2015, que teve como objeto a contratação empresa para prestação de serviço 

especializado para manutenção mensal em infra-estrutura e gerenciamento de rede, site oficial da Câmara de 

Vereadores de Bom Sucesso do Sul e instalação e manutenção sistema e-SIC, HOMOLOGO por seus próprios 

fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor da empresa vencedora LUIZ CARLOS 

PICCININ & CIA LTDA, inscrita no CPNJ nº 01.227.736/0001-60, conforme relação e valores abaixo descritos: 

 

Manutenção presencial de servidores e infra-estrutura de dados, com contrato de manutenção presencial e 
remota mensal, manutenção de site institucional, com contrato de manutenção mensal incluindo o 
desenvolvimento de nova webpage institucional da câmara municipal de vereadores do município contendo 
os seguintes quesitos: 

DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

1. MANUTENÇÃO DE SERVIDORES E INFRA-ESTRUTURA DE DADOS 

Contrato de manutenção presencial e remota mensal dos seguintes 

quesitos: 

 Rede de comunicação 

o Wireless indoor 

o Ativos de rede 

 Servidores 

o Manutenção de software operacional de servidores 

o Atualizações de software operacional de servidores 

o Backup de configurações de software operacional de 

servidores 

 Monitoramento 

o Monitoramento e auditoria de acessos de usuários à 

internet 

o Controle de grupos/usuários de acesso a servidores 

o Monitoramento e auditoria de acessos à e-mails 

corporativos 

o Monitoramento de disponibilidade e falhas em servidores e 

rede outdoor 

o Monitoramento de disponibilidade e falhas do link de 

internet 

 Internet 

o Gerenciamento 24/7 de NOC do domínio 

bomsucessodosul.pr.leg.br  

o Gerenciamento 24/7 de NOC do bloco IPv4 /29 

o Gerenciamento 24/7 BGP 

o Tempo de resposta de incidentes em 120 minutos após 

detecção 

 Estações de trabalho 

o Detecção de falhas e incidentes de segurança 

o Manutenção corretiva de ativos e softwares 

 

Obs: Todos os monitoramentos deverão gerar relatórios de 

auditoria diário com disponibilização via site ou e-mail  

 

2. MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL 

Contrato de manutenção mensal do site institucional incluindo o 

desenvolvimento de nova webpage institucional da câmara contendo os 

seguintes quesitos: 
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Mensal 420,00 5.040,00 
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 Site institucional contendo conteúdo fornecido pela administração 

municipal divididos nas seguintes categorias: 

o A câmara (Vereadores, Mesa diretora, Galeria de 

vereadores) 

o Atas das sessões 

o Fale conosco 

o Links para sistemas governamentais obrigatórios 

o Sistema de notícias 

o Galeria de imagens 

o Galeria de vídeos 

o Gerenciamento de eventos 

 O site deverá estar em conformidade com a resolução 7/2002, Lei 

12527/2011, Lei complementar 101, Lei complementar 131 e TAC 

MPPR. 

 Gerenciamento de conteúdo: 

o Postagem de conteúdo em até 120 minutos em horário 

comercial após o recebimento do conteúdo via e-mail 

 Mídias sociais: 

o Gerenciamento de conteúdo das principais mídias sociais 

(facebook, youtube, google+, flickr, etc) com atualizações 

simultâneas ao conteúdo do site. 

 Hospedagem: 

o Hospedagem de conteúdo e base de dados em servidores 

próprios com disponibilidade 24/7 com velocidade mínima 

de 10Mbps full duplex (up/down) 

 Backup: 

o Backup de conteúdo e base de dados diários com infra-

estrutura própria. 

 Monitoramento: 

o Sistema de monitoramento com no mínimo 10 pontos com 

localização geográfica em território nacional e internacional 

com histórico disponível no site. 

 

3. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA E-SIC 

Contrato de manutenção mensal do sistema e-sic incluindo a instalação 

de sistema operacional CentOS 6.x em servidor do município contendo 

os seguintes quesitos: 

 Instalação: 

o Sistema Operacional CentOS 6.x 

o Sistema completo e-SIC com link no site institucional 

o Base de dados em MySQL 

o Servidor Apache/PHP 

 Monitoramento: 

o Sistema de monitoramento com no mínimo 10 pontos com 

localização geográfica em território nacional e internacional 

com histórico disponível no site. 
 

 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 
R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 08 de Outubro de 2015. 
 
 

Antônio Celso Pilonetto 
Prefeito Municipal 


