
 

 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 
 
Processo de compra nº 011/2012 
Modalidade: Carta Convite nº 003/2012 
Tipo da Licitação: Técnica e Menor preço global 
Data da abertura dos envelopes: 15/05/2012 às 17h00min 
 
 
 
I Justificativa 
A implantação do website tem como objetivo ampliar a ação do CER - Serra do Papagaio com a 

utilização de uma ferramenta de comunicação competente, voltada ao atendimento da necessidade 

de informação e comunicação entre a população e os organismos gestores e à nova política de 

gestão da informação indicada pelo Governo e demandada pelas comunidades do CER - Serra do 

Papagaio. 

 

II Objeto do Convite 
Contratar empresa especializada para realização de serviços relacionados à criação, elaboração, 

implantação e manutenção do website/portal do CER, associando-o ao 

www.serradopapagaio.org.br tendo como foco ferramentas de gestão e comunicação, voltadas 

tanto para as comunidades quanto para as prefeituras e equipes envolvidas. 

 

III Escopo do Objeto 
O ponto focal do projeto deverá ser a integração regional contendo o site institucional do CER - 
Serra do Papagaio para apresentação do consórcio, sua composição, proposta, definição de 
atribuições, diretoria e etc, bem como o portal que possibilite a interação com as comunidades e 
equipes envolvidas, considerando-se as definições genéricas e ou legais impostas ao Consórcio e 
correlatos. Propor e promover, um formato de tratamento das informações que servirá de base 
para a definição da política de negócios e de comunicação dentro do website e entidades 
relacionais do banco de dados, possibilitando a futura ampliação e uso dos mesmos.  

 
Requisitos mínimos 

 Todo o conteúdo do portal deverá ser dinâmico e passível de controle através de hierarquia 

de usuários para inclusão, exclusão e edição, tanto no site institucional quanto no portal; 

 Implantação e uso de ferramentas de comunicação entre todos os atores do processo; 

 Implantação e uso de ferramentas de web marketing e estatísticas; 



 

 

 Condição no um portal para publicações legais (documentos, convocações, atas de 

assembleias e etc.) , assim como documentos e arquivos genéricos, um sistema de licitação 

e/ou publicação de licitação em todas as modalidades e fases que exigem publicidade e que 

possa ser partilhado pelos cinco municípios; 

 Implantação de uma área de relacionamento, com notícias e mensagens; 

 Implantação de uma aplicação que permita às populações interagirem com o consórcio de 

forma efetiva (indicando o que deve ser feito na comunidade e obtendo resposta de quando 

foi ou será feito), assim como o acompanhamento de obras, emprego de verbas e ações. Área 

de prestação de contas e balanço de atividades, assim como uma agenda e/ou blog; 

 O portal será iniciado com os cinco municípios componentes do CER - Serra do Papagaio, e 

deverá ter condição de atender novos municípios que venham a fazer parte dele. 

 

IV Serviços 

 Adaptação da logomarca do CER - Serra do Papagaio e elaboração de Manual de Uso e 
aplicação da mesma; 

 Criação, elaboração e desenho do site e publicação em servidor alocado pela Fundação no 
âmbito do Convênio 2101010400311 celebrado entre a FUNDAÇÃO MATUTU E O INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS; 

 Geração de Manuais de uso; 

 Realização de treinamento de usuários. 

 Definir cronograma/prazos conforme etapas e períodos abaixo apresentados; 
 

 

V Tecnologia 
Deverão ser utilizados os recursos disponíveis em linguagens de programação web dinâmicas e 

estáticas em conjunto com o servidor de hospedagem, visando a democracia do acesso, o 

máximo de interatividade com o(s) cliente(s) e a segurança dos dados. 

 

VI Propriedade intelectual 
Todo conteúdo, sistemas e processos, gerados em decorrência dos serviços, pertencerão ao CER 

- Serra do Papagaio, sendo os mesmo de sua livre utilização e não cabendo qualquer tipo de 

recurso em relação a isso. 

 



 

 

VII Etapas/Cronograma 

ETAPA/ PERÍODO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

PERÍODO PERÍODO PERÍODO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Apresentação/aprovação do 
projeto a ser realizado; 

 X X          

2. Apresentação/aprovação de 
sistema navegacional e 
organograma de links; 

  X X         

3. Apresentação/aprovação de layout 
do website 

    X        

4. Definição de servidor para 
publicação das páginas 

    X        

5. Apresentação/aprovação de 
wireframes para definição de 
usabilidade e ergonomia do 
website; 

    X X       

6. Compilação de material a ser 
publicado: textos, imagens, 
ilustrações, dados, etc. 

  X X X X X X     

7. Criação e execução de imagens, 
programação de páginas, definição 
de bancos de dados, composição da 
aplicação/website; 

    X X X X X    

8. Publicação para testes, ajustes 
finais e aprovação; 

       X X X X  

9. Set up e publicação definitiva no 
servidor; 

          X X 

10. Entrega final e realização de 
treinamento. 

          X X 

 

VIII Prazo máximo para execução 
Até 31 de agosto de 2012 

IX Sigilo 
Toda informação disponibilizada pela contratante deverá permanecer em sigilo e só poderá ser 

utilizada para os fins previstos no contrato. 



 

 

X Perfil Exigido para a Contratada e Responsável Técnico pelo trabalho 
Empresa com mais de cinco anos de existência no mercado experiência comprovada e 

responsável técnico com experiência mínima comprovada de 5 (cinco anos) em trabalhos de 

desenvolvimento de websites. 

XI Obrigações do Responsável da Instituição a ser Contratada 

 Orientar e supervisionar os trabalhos descritos neste termo. 

 Gerar relatórios sobre o andamento dos trabalhos; 

 Atender aos chamados do CONTRATANTE, quando solicitado; 

 Prestar assistência técnica durante todo o desenvolvimento dos trabalhos. 
 

XII  Perfil da Equipe de Trabalho 
A empresa licitante deverá contar em seus quadros técnicos com habilidades em informática, 

especializados em design de interface web, programação e banco de dados. 

XIII Forma de pagamento/ prazos de execução 
O pagamento será efetivado em três parcelas iguais durante a execução do serviço e mediante a 

entrega de produtos finais, valendo como marcos as etapas propostas I,II e III. 

XIV Condições de Participação da Instituição a ser Contratada 
Poderão participar Instituições legalmente constituídas no País, operando nos termos da 

legislação vigente, em cujas finalidades constem atividades ligadas aos objetos da contratação 

nos termos que dispõe o inciso IV do artigo 45 da lei 8.666/93. 

XV Vigência 
A realização do serviço compreende o período de contratação da empresa, referente à data de 

assinatura do contrato, até 31 de agosto de 2012 e/ou à entrega completa dos produtos  e 

serviços contratados. 

 
 
 
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
 
 

1. Declaração de interesse em participar e de recebimento do convite 
Enviar o anexo I devidamente preenchido e assinado manifestando o interesse em participar e o 
recebimento desse convite preferencialmente em arquivo digitalizado (formato jpg ou pdf), para o e-
mail compras@matutu.org. O recebimento da declaração e do recibo pela Fundação Matutu deverá 
ocorrer em até 24 horas antecedentes a hora definida para abertura dos envelopes. 
 
 

mailto:compras@matutu.org


 

 

 
2. Dos Envelopes 

Os licitantes deverão apresentar, no local, dia e hora designados no preâmbulo deste, dois envelopes 
ou outro invólucro, denominados, respectivamente, de nº 1 – Documentação e nº 2 – Proposta de 
Técnica e Menor Preço Global. 
Os envelopes deverão estar fechados e indevassáveis, com a seguinte inscrição: 

FUNDAÇÃO MATUTU 
Processo de compra nº 011/2012 

Carta Convite nº 003/2012 
Envelope nº (1 ou 2, conforme o caso) 

Nome da pessoa jurídica 
 
 

3. Da Documentação 
Para participar da presente licitação, os interessados deverão apresentar o original ou fotocópia 
autenticada em cartório ou por servidor da seguinte documentação: 

3.1. Jurídica 
3.1.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ  

 

3.2. Regularidade fiscal 
3.2.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de Débito ou 

equivalente; 
3.2.2. prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação; 
3.2.3. prova de regularidade junto ao Ministério do Trabalho: Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas; 
 

3.3. Capacidade técnica 
3.3.1. prova de que a empresa tem mais de dois  anos de existência no mercado compatível ao 

objeto licitado; 
3.3.2. prova de que o responsável técnico graduado com experiência mínima de 2 (dois anos) 

em trabalhos pertinentes ao objeto licitado, através de demonstração de vínculo com a 
empresa  por contrato de trabalho escrito ou apresentação do contrato social, em caso 
de pertencimento ao quadro societário; 

3.3.3. apresentação em portfólio em DVD 
3.3.4. atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

informando que o licitante prestou serviço da mesma natureza ao objeto deste convite 
de modo satisfatório. 

 
 
2. Da Habilitação 

Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação do item 3 – Da 
Documentação, de acordo com o solicitado. 
 
 



 

 

3. Da Proposta 
A proposta deverá constar rubrica em todas as folhas e estar assinada pelo licitante ou seu 
representante legal, redigida em português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem 
conter rasuras ou entrelinhas, incluindo os itens II a XV constantes neste instrumento convocatório e 
o completando com as especificações que se fizerem necessárias para entendimento e definição 
técnica da proposta. 
 
 
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
As propostas dos licitantes habilitados, apresentadas de acordo com as especificações e exigências 
deste convite, serão julgadas pela modalidade técnica e menor preço global. 
 
Avaliação das propostas de preços 
As propostas de preços serão avaliadas e valorizadas com a diferença de cinco pontos da seguinte 
forma: 
Proposta com primeiro menor preço – 100 pontos; 
Proposta com segundo menor preço – 95 pontos 
Proposta com terceiro menor preço – 90 pontos 
E assim sucessivamente, observando esse critério lógico-racional decrescente. 
 
 
Avaliação técnica 
Serão atribuídos pontos de técnica conforme a seguinte tabela:  

Nº Quesitos Pontuação 
Máximo 
de pontos 

1 Existência no mercado 5 ponto para cada ano de existência, conforme 
data de abertura constante no CNPJ (item 3.3.1) 

15 

2 Responsável técnico 

5 pontos a cada diploma de conclusão de curso 
superior (graduação) expedido por unidade de 
ensino reconhecida  pelo Ministério da Educação 
(item 3.3.2) 

10 

5 pontos a cada ano de experiência na empresa 
(item 3.3.2 ) 

15 

5 pontos a cada ano de experiência em outras 
instituições 

15 

Apresentação de Portfólio – 1 ponto a cada 
trabalho executado correlato ao objeto licitado 

15 

3 Capacidade técnica 5 pontos a cada documento apresentado (item 
3.3.3) 

15 

4 Especificações técnicas, prazos 
de execução e final do trabalho 
constante na proposta 

15pontos. 15 

T O T A L 100 



 

 

 
Classificação final 
A classificação final será o resultado da seguinte fórmula: 
 

RF = AP x FPP + AT x FPT, onde: 
 
RF = Resultado Final; 
AP = pontos da avaliação da proposta de preço; 
FPP = Fator de Ponderação de Preço – será de 0,3 (quatro décimos). 
AT = total de pontos obtidos na avaliação técnica; 
FPT = Fator de Ponderação de Técnica – será de 0,7 (seis décimos) 
 

Será considerada vencedora, a licitante que apresentar o maior valor do Resultado Final (RF), 
calculado pela fórmula referida acima. 
 
Será desclassificada a licitante que apresentar pontuação igual ou inferior a 50 pontos da 
avaliação técnica. 
 
Em caso de empate no valor do Resultado Final (RF), convocará as empatadas e promoverá o 
sorteio em ato público para definir o vencedor da licitação. 
 

 
DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
Os recursos para realização dos serviços a serem contratados constam no Convênio 2101010400311 
celebrado entre a FUNDAÇÃO MATUTU E O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS e estão definidos 
em um montante máximo de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) 
 
 
DOS RECURSOS 
Dos atos praticados no curso do procedimento licitatório caberá recurso nos termos do que dispõe o 
art. 109 da Lei Federal nº 8.666-93. 
 
 
DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
Os interessados poderão obter informações complementares e esclarecimentos sobre o Convite na 
sede localizada na Fazenda Matutu, zona rural de Aiuruoca, Cx.Postal 11 -CEP 37.450-000 – Minas 
Gerais, de segunda--feira a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ou pelo fone (35) 9950-3991ou (35)9930-
6161. Home Page http://www.matutu.org ou pelo e-mail compras@matutu.org. 
 
 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 
A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica a total concordância com as 
condições do convite e da minuta do termo de contrato, exceto quanto à(s) cláusula(s) 
tempestivamente impugnada(s) com decisão administrativa ainda não transitada e julgada. 
 

http://www.matutu.org/
mailto:compras@matutu.org


 

 

As cláusulas da minuta do termo de contrato são parte integrante do convite.  
 
É facultado à Fundação Matutu, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas 
a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos 
adicionais aos licitantes, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 horas. 
 
 
IX – DOS ANEXOS 
Faz parte deste convite, como anexos, Declaração de interesse em participar e de recebimento do 
convite e minuta do contrato. 

Aiuruoca, 16 de abril de 2012. 

 

FUNDAÇÃO MATUTU 


