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ANEXO I _
TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 26060001/20
RI

1.0. FUNDAMENTAQAO LEGAL
1.1. Decreto N°. 3.555/2000 - Art. 8°, II c/’c Art. 3°, caput e incisos I a III, da Lei Federal 11.“ 10.520/02,
hem como, no que couber, as determinagoes constantes da Lei N.” 8.666, de 21/06.51993.

2.

DEFINIQAO no OBJETO

2.1.
O presente documento apresenta a definigao do objeto e sua motivacéo para contrataciio, assim
como a descrirgiio da solugao em Tecnologia da Informacéio (TI) e dos equiparnento em regime de
comodato, prestacao de servigos de licenciamento de softwares de gestao legislativa, aplicagao mobile

eletrﬁinica, sistema de protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votagao eletriiinica, ata
eletrﬁnica, e-sic, ouvidoria, web site (portal), gestao de contetido, customizagao de layout, niigracéo de
dados, implaiitacao, treinamento de servidores, suporte técnico e manutencéio, pelo periodo de 12
(doze) meses, acompanhado de 12 microcomputador tipo tablet, como no mininio 09 polegadas,
Processador Quad Core, memoria RAM de 1GB e 8GB de armazenamento no minimo; camera frontal de
no minimo 1.3mp e traseiro de 2.0mp; ligagao a Internet: 3G, Wi-fi; Sistema Android 7.0 ou superior;
Tipo: 110V, 220V. E duas TV tipo smart de no minimo 50 polegadas.
2.2.
Entende-se a Migragao dos Dados a conversao dos dados existentes nos softwmes em uso para o

software recém locado, permitindo a contjnuidade do acesso a essas informagiies.
2.3.
Entende-se por Implantagao: a carga dos dados, a instalagao e disponibilizacéio do SOFTWARE
nos servidores e estagoes de trabalho disponiveis na ADMINISTRAQAO e as configuracoes e
parainetrizagoes de funcionamento do sistema.
2.4.
Entende-se por Treinamento: Aquisicao sistematica de conhecimentos, conceito, regras ou
habilidades necessarias a operacionalizagiio do SOFTWARE que é obj eto da presente licitacao.

2.5.

Entende-se por Customizagoes as modificagoes nos softwares que sejam decorrentes da

legislacao e inerentes as atividades da Camara Municipal de Caridade.
2.6.
Entende-se por Suporte Técnico: Instalagéio e configuragiiio dos softwares administrativos objeto
dessa licitagéo, configuragao do sistema de banco de dados (se necessario), atendimentos via telefone e
acesso remoto para dirirnir eventuais duvidas de utilizagao e/ou operacionalizagao dos softwares, hem

como corregoes de erros de funcionamento dos mesmos, e caso estes erros nao possam ser resolvidos
nestas vias de comunicagéio, deveréio ser resolvidos in-loco, sem qualquer custo adicional para a licitante.
2.7.
Entende-se por Manutengéio 0 processo de melhoria e otimizacﬁo dos softwares jé locados, como
também reparo de defeitos.
2.8. Equipamentos: rnicrocomputador tipo tablet, como no minimo 09 polegadas, Processador Quad
Core, memoria RAM de 1GB e 8GB de armazenamento no minimo; camera frontal de no minimo 1.3mp
e traseiro de 2.0mp; ligacao 21 Internet: 3G, Wi-fi; Sistema Android 7.0 ou superior; Tipo: 110V, 220V.
E duas TV tipo smart de no minimo 50 polegadas.
2.9. A contratada devera fornecer todos os materiais e mao-de-obra necessérios para a execucﬁo dos
servigos.
2.10.
Nao seréio efetuados quaisquer pagamentos 51 titulo de despesas com transporte, alimentagiio e
estadia dos prestadores de servigo, bem como quaisquer outras despesas para a execucao do contrato.
2.11.
Os servigos que deverao ser executados pela empresa contratada, estao especificados
detalhadamente no Termo de Referéncia.
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3.
JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAQAO
3.1. Os processos de gestiio legislativa nesta Casa deverao ser aprimorados para atender de maneira
eficiente as demandas administrativas e legislativas que implicam na utﬂizacao de recursos, hem como
atender as exigéncias normativas constantes da Lei n° 12.527 de 18 de novemhro de 2011.

Assim, com a informatizagao do rito processual legislativo, facilita as atividades dos parlamentares
internamente na Casa e, ao mesmo tempo, permite aos cidadaos acompanharem, via weh, rodo o
andamento dos Processos Legislativos além do acesso a Legislagéio existente.

Outra necessidade urgente da Camara Municipal de Caridade é a realizacéio de sessoes por
videoconferencia visando, controle de registro de presenga nas sessoes, controle de tempo de uso da
palavra nas trihunas, discussdo e votagao das matérias, visando agilizar o atendimento as demandas do
Municipio para desenvolvimento das aches de comhate a pandemia do CORONAVIRUS - Covid-19.
Com o ntimero de casos confirmados a cada dia, o Brasil tem desenvolvido novas solugoes para o
atendimentos das acﬁes de comhate a pandemia. Diante do exposto a Camara Municipal de Caridade
consciente de suas ohrigacoes com relagao as deliheragoes de interesse da Municipalidade,

disponihilizara aos vereadores e vereadoras sistema de deliheracﬁo remota interligado com
videoconferéncia, destinado a viahilizar o funcionamento do Plenario durante a emergéincia de sande
puhlica de irnportancia internacional.

Nesse sentido, releva-se instrumento indispenséivel ao gestor ptihlico solucoes tecnologicas integradas
para gerir irifonnacoes e nortear a sua tomada de decisoes, com vistas a aperfeicoar a gestao legislativa e

a transpari-incia, de modo, a dar cumprimento fiel aos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, puhlicidade e eficiéncia.
Tamhém faz necessério ressaltar que a Ciimara Municipal de Caridade néio possui equipe técnica propria
para ser alocada no desenvolvimento dessa solucfio, nem se afiguraria vantajoso contratar pessoal para

tal, dada a exiguidade do prazo e o fato de que desenvolver sistemas de inforrnaciio nao é a finalidade
desta Entidade.
Além disso, ha solugoes disponiveis no mercado que prometem suportar os processos de gestao de forma

integrada, promovendo qualidade e agilidade das informacoes no fluxo entre os departamentos.
Diante do exposto, surge a necessidade de se proceder a contratagéio de pessoa juridica para prestacao de
servigos técnicos especializados de locagao de software destinado a gestao dessa casa legislativa.

4.

DESCRIQAO DA soLUcAo

4.1.
Trata-se de licenciamento de softwares de gestéo legislativa, aplicacao mohile eletronica, sistema
de protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votacao eletronica, ata eletriinica, plenario virtual

com videoconferéncia, e-sic, ouvidoria, weh site (portal), custonnzagao de layout, nngragao de dados,
implantaciio, treinamento de servidores, suporte técnico e manutengao, pelo periodo de 12 (doze) meses,
acompanhado de 12 microcomputador tipo tablet, como no minimo 09 polegadas, Processador Quad
Core, memoria RAM de IGB e 8GB de armazenamento no minimo; camera frontal de no Im'I1imo 1.3mp

e traseiro de 2.0mp; ligagé-‘to a Internet: 3G, Wi-fi; Sistema Android 7.0 ou superior; Tipo: 110V, 220V.
E duas TV tipo smart de no minimo 50 polegadas , apoiando a Cmnara Municipal nas suas atividades
relacionadas ao processo legislativo em geral, como: elaboragao de proposigfies, protocolo e tram.itat;Z5io
das matérias legislativas, organizagﬁo da pauta da sessao, registro de votagoes nas sessfies plenéirias e o
controle integral de todos os eventos das sessoes plenarias, incluindo registro de presenga, votagao,
controle do tempo de trihuna, vinculagéio de conteudo multimidia e geracﬁo e emissiio automatica de atas
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e diversos relatorios, em total concordancia com o regirnento interno, devendo o mesrno ser totalmente
integrado ao painel de votagao eletrdnica, e app de autenticagao (login) e votagao em terminais tipo
tahlete utilizados pelos parlamentares, na forma de produto acahado, estahilizado e disponivel no
mercado hrasileiro, com capacidade de automatizar os requisitos técnicos estahelecidos neste Termo de
Referéncia.

4.2. CARACTERISTICAS E__SPECIFICAS
4.2.1. SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA

0 sistema deve disponihilizar para qualquer cidadao, sem a necessidade de autenticagao no sistema,
mecanismos de acesso as principais atividades de uma Casa Legislativa, considerando: a composicao da
Mesa Diretora; o trahalho das Comissdes; o trahalho diario do Plenario (Ordem do Dia); informacﬁes
sohre os Parlamentares, indo desde dados pessoais até a sua participacao na construcao das leis; pesquisa
as Matérias Legislativas em Trarnitacao e Pesquisa as Leis;

Permitir o acesso a composicao da Mesa Diretora atual e a todas as composicaes de Mesa de gestoes
anteriores que tenham sido cadastradas no sistema;

Possihilitar, dentro de uma Legislatura, acessar a composigao da Mesa em cada Sessao Legislativa;
Permitir o acesso as Comissiies cadastradas no sistema (atuais e passadas) hem como os parlamentares
que p3l'iIlC1pEIH1 ou participaram das mesmas;

Permitir o acesso as proposicdes e demais despacho s constantes do expediente, acompanhamento de
oradores inscritos e as matérias das Ordens do Dia cadastradas no sistema (atual, anteriores e futuras)

hem como os parlamentares que participam ou participaram das mesmas;
Possihilitar a visualizagao de Luna matéria especifica, por meio da selegao da matéria, clicando com o
cursor posicionado sohre o seu titulo, tanto no expediente como na ordem do dia.

Disponihilizar a pauta das sessdes atuais, futuras e passada;
Disponihilizar automaticamente no portal do legislativo a ata da sessao, logo apos a a aprovacao na
sessao seguinte;
Disponibilizar via web aos parlamentares a protocolizagao de proposigﬁes com a emissao do respectivo

protocolo e seu acornpanhamento de toda a tramitagao do processo;.
O sistema deve disponihilizar para qualquer cidadao, sem a necessidade de autenticagao no sistema,

mecanismos de acesso aos processos legislativo, permitindo ainda o acompanhamento via portal on
email pessoal;
Permitir o acesso e consulta de hiografia, filiacﬁes, mandatos e producao legislativa dos Parlamentares
da Legislatura atual ou de qualquer outra legislatura cadastrada no sistema;

Permitir consultar as matérias legislativas por tipo, ano, ntimero, autor, assunto on por palavra chave;
Inclusao, alteragao e consulta as normas juridicas que atendarn aos critérios informados. Se nenhum
critério for informado, todas as Normas cadastradas no sistema devem ser recuperadas;
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Emissao de relatorios sohre as Matérias Legislativas produzidas pela Camara Mumcip
' ' al por diversos
critérios de selecao, como por exemplo por ano e agrupadas por autor e tipo.
Disponihiljzacao de aplicacao mobile eletriinica baseada em integracao

com API (Application

Programming Interface) REST (Representatitonal State Transfer), para login, acompanhamento da pauta
da sessao, registro de presenca na sessao e na ordem do dia, registro de votagao com as opcoes de SIM NAO - ABSTER, possihilidade de desempate pela presidéncia da Casa, transferéncia de tempo do orador,
solicitacao de parte, controle de questao de ordem, votacao da ata da sessao anterior, acompanhamento
dos despachos recehidos e expedidos no expediente, votagao em l0te(bloco) e acompanhamento da
relacao de oradores inscritos nos diversos expedientes.
Disponihilizagao de aplicacao mobile eletrénica baseada em integracao com API (Application
Programming Interface) REST (Representatitonal State Transfer), para utilizacao pelos parlamentares da
Casa, o qual deve permitir protocolar proposicbes via smarfone, consultar a Lei Organica, Regimento

Interno, Legislacao Municipal, Federal e Estadual, pauta das sessbes, inclusive as sessifies passadas,
consulta as ata das sessoes, consulta as comissties e suas respectivas agendas de reuniﬁes.

Disponibilizacao de aplicacao mobile eletronica baseada em integracao com API (Application
Programming Interface) REST (Representatitonal State Transfer), para utilizagao pelos parlamentares da
Casa, o qual deve permitir realizacao das sessiies virtuais Com videoconferéncia, controlando o registro
de presenca, discussao e votacao das matérias e controle de uso de tribuna pelos parlamentares.

O sistema devera executar de forrna simultanea, a abertura da reuniao, incluir nome e parametros
especificos de identificagao, data, hora, habilitar o registro das presencas pelos Parlamentares e acionar
as demais partes do painel.
O sistema devera executar a sequéncia da abertura e registrar nome, parametros especificos de
identificacao, data, hora, oradores inscritos e acionar as demais partes do painel.
O sistema devera executar a sequéncia da abertura e registrar nome, identificacao, data, hora, nome da

matéria em votacao, tipo de votacao, acionamento do cronifimetro, alarme sonoro e, todas as demais
tarefas deste sistema.
O sistema devera executar a sequéncia do fechamento da votagao ativada, depurar e arrnazenar os
resultados, acionar os mostradores de resultados, desabilitar os registradores dos Parlamentares,

desativar o cronometro, renovar as mensagens, acionar o alarme sonoro, armazenar e disponibilizar
automaticamente no portal legislativo os resultados.
O sistema devera executar o fechamento da reuniao quando comandada pelo operador, observando todas

as variaveis e dados ocorridos dmante a realizacao da secao, sua pauta e todos os sens itens.
O sistema devera permitir ao Parlamentar registrar a sua presenca no painel apregoador através de
qualquer um dos Temiinais registradores existentes. O Parlamentar, para registrar a sua presenca devera
se identificar previamente no painel eletronico através de sua senha. O painel devera portar recurso

comandado pelo operador para mostrar ou nao as presencas registradas pelos Parlamentares, inclusive o
total registrado. O presidente da reuniao podera solicitar recomposicao de quorum a qualquer mornento,

através de comando do operador, momento em que o painel devera zerar as presengas anteriormente
registradas.
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O sistema devera perrnitir que o Parlamentar registre o seu voto somente a partir das seguintes
Condicoes: a) — Ter a sua presenca registrada; b) - Utilizar registradores previamente habilitados; C) Se identificar através de sua senha; d) - Ohservar 0 inicio e fim do periodo de votacao através do
cronometro do painel; e) - O Presidente da reunii-io devera ter a sua disposicao, comando para encerrar
ou nao a votacao, assim como exibir ou nao os resultados; f) - Os relatorios deverao estar a disposicao
imediata do Presidente da reuniao, quando solicitados;

O sistema deve permitir o controle de votacao nominal ostensiva e nominal secreta, prevista no
Regimento Interno desta Casa Legislativa.
O Software de gerenciamento e operacao do sistema de votagao devera dispor de recurso de ATA
Eletronica para geracao e emissao semi-automatica da Ata ao final de cada Sessao. A ATA é o resumo

de todos os assuntos tratados durante a Sessao Plenaria e devera conter a descricao da integra dos
acontecimentos da reuniao, sendo operada Concomitantemente pelo Operador do Sistema de Votacao
sem a necessidade de mao de ohra complementar.
O Sistema devera dispor de recursos para a obtencao autornatica, sem a necessidade de digitagao, das
seguintes informacoes no transcorrer da reuniao: - Data e hora de abertura e encerramento da Sessao; Identificagao dos membros que compoem a Mesa Diretora; - Relacao dos parlamentares presentes: Geral - A cada recomposicao - A cada votacao - A cada orador - Relagao dos parlamentares
ausentes: - Geral - A cada recomposigao - A cada votagao - A cada orador - I.istagem das Matérias

apresentadas: - Nome - Autor - Encaminhamento as comissoes - Listagem dos oradores inscritos,
incluindo os seguintes dados por orador: — Nome - Tempo — Tipo de Fala — Votacao Relacionada -

Listagem das votagoes, podendo conter para cada votacao: - Listagem das matérias votadas - Ntimero
votagao - Tipo Votacao (Secreta, Nominal, Simbolica, Parecer) - Tipo Quorum Votacao (Maioria
simples, absoluta ou qualificada, ...) — Ttuno - Votos - Totais - Presentes — Sim - Nao —
Abstencao - Votos — Resultado - Permitir o reaproveitamento de textos — Permitir a edicao de textos
complementares através de editor proprio com os seguintes recursos minimos: - Tipo da Fonte -

Tamanho da fonte - Efeitos da Fonte (Negrito, Sublinhado...) — Cor da Fonte - Alinharnento a direita,
centralizado, a esquerda ou justificado - Tabelas — Permitir o reaproveitamento de textos para edicao
de Atas futuras.

Armazenamento de nomias juridicas e demais atos em padrao XML (Extensible Markup Language),
linguagem utilizada na web.

4.2.2. APLICACAC MOBILE ELETRONICA
Baseada
em
integracao
com
API
(Application
Prograrmning
Interface)
REST
(RepresentatitonalStateTransfer), para utilizagao pelos parlamentares da Casa, o qual deve permitir

protocolar proposicoes via smarphone, consultar a Lei Org?-inica, Regimento Interno, Legislacao
Municipal, Legislacao Estadual, Legislacao Federal, pauta das sessoes, inclusive as sessoes anteriores,
consulta as ata das sessoes, consulta as comissoes, consultas de parlamentares e sua respectiva produgao
legislativa, protocolar docurnentos, utilizar o e-sic, ouvidoria, falar Com o(s) vereador(es), acessar a carta
de servicos ao cidadao, emitir notificacoes com relacao ao protocolo, tramitacao e deliberacao de
matérias, ao chefe do poder executivo, poder legislativo e aos cidadaos..
4.2.3. PLENARIO VIRTUAL COM VIDEOCONFERENCIA
Baseada
em
integragao
com
API
(Application
Programming
Interface)
REST
(RepresentatitonalStateTransfer), para utilizagao pelos parlamentares da Casa, o qual deve permitir
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controlar as cameras pelo presidente on responsavel pela Condugao no sistema durante a sessao
legislativa; gtavacao das sessoes/re11nioes;tIansmissao via facebook e youtube; criptografia dos recursos de ponta
a ponta; registro de presenca via computador ou aplicativo; discussao e votacao da ata da sessao anterior;
discussao e votacao de proposicoes; controle de tempo de tribuna; controle de apartes;
4.2.4. SISTEMA DE PROTOCOLO

Manutencao dos registros de protocolo de entrada, saida e tramites de documentos recehidos, expedidos
e internos, constando dentre as principais funcoes 0 protocolo de documentos recehidos, expedidos e
internos; registro de toda tramitacao dos documentos; consulta ao teor dos documentos protocolados e
eventuais
' anexos; consulta aos protocolos dos documentos e a sua tramitacao por: nomero do protocolo,
refere“nclas,
' orig
‘ em , destm
' o , tipo e assunto.

4.2.5. PAINEL DE V0'rA(;1'io ELETRON
" ICA
Sistema p ara auxiliar na organizacao
'" das s essoes p1e nanas,
fac Ilitando
' '
e agilizando o controle das
' '
matérias apresentadas no exp ediente e das proposigoes apres entadas, dis cuttdas
e votadas na ordem do
'
dia, devidamente integrado com site (portal) do legislativo, sistema de gest ao legislan'va e fluxo do
processo legtsla
' tivo , permitindo a tramitagao das proposicoes desde o recehimento da matenas
' ' a to a sua
disponibilizacao para deliberacao
'
“' no painel de votagao eletronica.
O sistema deve auxiliar a presidéncia da casa conduzir os trabalhos durante a sessao plenaria, de forma
facil e segura, seja nas sessoes ordinarias, extraorclinarias, especiais ou solenes, mantendo o Presidente
da Casa informado sobre o quorum necessario ou nao para iniciar a sessao, parametrizado de acordo C om
' ento Interno
o Regim
Permitir a realizat; ao de votacao de prop osicoes, atas, Mesa Diretora, votacoes abertas ou secretas,
exibindo escrita e verbalrnente o resultado da votacao,
'" inclusive solicitando o Voto de Minerva do
' nte , caso seja necessario.
Preside
Leitura (audio) automatico
' ' d as proposic
' oes protocoladas e submetidas a leitura no expediente, hem
com 0 da ata da sessao
" anterior .

4.2.6. SISTEMA ELETRONICO no sI-:RvIC OS DE INFORIVIAQJ oEs A0 CIDADA" o - (E

sic)
O sistema deve permitir que qualquer pessoa, fisica on juridica, encaminhe pedi dos de acesso a
informacao, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitacao realizada;

Permitir ao cidadao entrar Com recursos e apresentar reclaniacoes;
Controlar o registro de pedidos;
Controlar as respostas de pedi'dos de inforrnacao;
Elaborar relatorio anual sohre o cumprimento
'
da LAI',
Controle de recursos e respostas;
Controle de perfil de usuarios;

Possihilidade de alteracao de dados e-SIC, com a devida atualizacao de email, uma vez que todos os
avisos do e—SIC serao enviados para o email cadastrado.
Controle de localizagao de pedidos;

Controle de recebimento de pedidos;
4.2.7. SISTEMA DE OUVIDORIA
O sistem a de ouvidoria deve constar no miniino as seguintes funcionalidades:

—
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Registro de manifestacao para o Cidadao - Servidor ou Cadastrador de manifestacoes fazer o registro da
sugestao, elogio, solicitagao, reclamacao ou dentincia;
Alterar Cadastro - Permitir ao servidor poder alterar os dados do seu perfil, exceto o e-mail; Tratar

Manifestacoes - Permitir aos servidor pode analisar as manifestagoes recebidas pela ouvidoria;
Gerenciar Usumios - Permitir ao administrador local poder visualizar dados do cidadao, incluir e alterar
os dados de servidores;
Encaminhamentos de Manifestacoes - Permitir ao servidor poder visualizar a lista de mariifestagoes ja
encaminhadas pela ouvidoria para outros orgaos.

4.2.8. DA PLATAFORMA TECNOLOGICA
O portal a ser implementado devera estar alicercado de uma solucao que tera como premissas basicas: a)
descentralizacao da gestao de contelido, devendo necessariamente contar com um sistema de seguranca e
controle de acesso, que permita a delegacao de competéncias por grupo de usuarios, a partir da senha do
Adrninistrador; b) capacitacao dos servidores de todas as areas envolvidas na operacao dos modulos, de
forma que respondam nao so pelas informacoes mas como também pela publicagao das Inesmas no site

ptiblico; c) a ferramenta de gestao de contetido devera serintegralmente utilizada através da intemet.
A solucao de software para a gestao do Portal do Legislativo que a Camara Municipal de Caridade pretende
contratar através deste processo licitatorio pode ser definida como um sistema de informacoes para a
plataforma web, ja desenvolvido e devidamente testado, compativel tamhém, com plataforma mobile.
A solucao devera contar com concepcao de modo a propiciar a operacionalizagao da solucao num modelo
de camadas, onde todos os softwares que a compoem estejam publicados no ambiente de hospedagem
(datacenter) que a suportara, de modo que sejam mantidos em camadas distintas, a saber:
a)

A CAMADA DE BANCO DE DADOS devera ser suportada por sistema gerenciador de banco dc
dados PostgreSQL, sendo Composta pelos registros que integrarn as tabelas do modelo de dados, e

h)
c)

tambérn pelos componentes de software encapsulados no SGBD, como: triggers, stored procedures,
etc.
A CAMADA DE APLICAQAO devera ser suportada por servidores de aplicacoes, onde deverao ser
operacionalizados os artefatos que corresponderao aos componentes de software, responsaveis por
gerir o processamento das regras denegocio doPortal doLegislativo.
A CAMADA CLIENTE devera ser mantida pelos softwares de navegacao na internet (web browsers)
e sera responsavel pelo gerenciamento da interface operacional do Portal do Legislativo.

4.2.3.1. REQUISITOS FUNCIONAIS DASOLUQAO — ESPECIFICAQOES GERAIS DE
ACESSIBILIDADE

Acessibilidade a portadores de necessidades especiais

I No acesso ptiblico o sistema devera incorporar conceitos de acessibilidade a portadores de necessidades
especiais, segundo os preceitos do Decreto 5.296 de 02/12/2004, que regulamenta as leis n° 10.048,

de 08/1 1/2000, que do prioridade de atendimento as pessoas portadoras de deficiéncia, e 10.098, de
19/12/2000, que estahelece normas gerais e critérios basicos para a promogao da acessibilidade. O
novo site, devera também atender as diretrizes da Cartilha de Usahilidade elaborada pelo Ministério do
Planejamento, Orgamento e Gestao, através da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao.
Nao podera apresentar erros conforme disposto no eMAG, versao 3.0, hem como atender todos os
pontos obrigatorios de acessibilidade conforme regras estahelecidas pelo WCAG 2.0. Estas avaliacoes
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serao validadas pelo software ASES Desktop versao 2.0.16 (ou superior) que esta disponivel para
download no endereco https://softwarepublico.gov.br/social/Hses.

I O site nao devera tao-somente, ser disponibilizado ntun formato que tem potencial para ser lido por
"leitores de tela" (screenreaders) usado por deficientes visuais, este devera também, possuir ferramenta
que visa a facilitar e agilizar a navegacao. Ressalte-se, que existem orgariizacoes que estahelecem
preceito
' s sohre a acessibilidade, que consideram também limitacoes ligadas a capacidade do
equipamento utlliza
' ‘ do para acesso a Intemet. As regras que serao seguidas para o Portal do Legislativo
forambas eadas em textos retirados
'
dos seguintes sites:
J/emag,go§/ernoelenonicogov.br/cnrsocont
.
etldista/d€,$E.l1VolVil11EI1i9-W?b/Iscqmendacoea de-acessibi1ida_d@-

Wcag2.html

htt1:;_s_://softwparepublipco.gov.Hhr/social/ases
vgyvw.se1jpro.gov.hr/acessibilidade
I As regras de acessi'bilidade que deverao ser seguidas para o Portal do Legislativo sao:
Imagens e Animagiies:
Utilizar o atributo “alt” para descrever a funcao
" de cada elemento visual da pagina web;
Imagemaps:
Utilizar mapas client-side (o tag “map ”) e texto para as regioes a serem selecionadas pelo moo se
(“clicaveis”);

Multimidiaz

Incluir legendas e transcricoes para o audio e descricoes para o video;
Hiperlinks:
Utilizar texto que faca sentido fora do contexto. Evitar frases tais como "clique aqui" (utilizar, por
exemplo, “ir para a pagina principal”;
Organizacao da Pagina:

Usar cabecallios, listas e uma estrutura consistente, hem como codigo “CSS” para forrnatar o layout
sempre que possivel, de forma que nenhuma informacao fique sem sentido sem a formatacao;
Weh semantica:
Usarsemanticamente as tags “HTML ” , proporcionando uma melhor facilidade de leitura do codigo pelos
leitores de tela e buscadores;

Graficos e Diagramas:
Sumarizar o conteﬁdo ou usar o atributo “longdesc”;
Scripts, applets e plug-ins:
Fornecer contetido alternativo para o caso de tais recursos estarem desahilitados on de nao serem suportados
pelobrowser;
Frames:

Usar a tag “noframes” e empregar titulos significativos;
Tabelas:
Tornar compreensivel a leitura hnha
‘
a linha. So sera admissivel para tabulagao de dados, nunca como

E A
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forma do estruturacao do site;
Teclas de atalho:
Criar teclas de atalho para as principais fungoes do site (Ex; Menu, conteiido, busca);
Controle do usuario:

Todo o contetido do site devera ser controlado pelo usuario, sem permitir que sejam feitas atualizacoes de
conteiido (“refresh”) de forma automatizada, ontroca de informacao sem a interacao do usuario;
Independéncia de navegadores:

Assegurar que todas as paginas funcionarao nos principais navegadores disponiveis no mercado;
Cores:

Assegurar que todas as informagoes veiculadas com cor estejam também disponiveis e sejam
compreensiveis sem cor (por exemplo, valores financeiros precedidos por “-“ ou delimitados por paranteses
quandoestiverem negatives). E importante também que a combinacao de Coresentre ofundo eoprimeiroplano
sejasuficientementeContrastanteparapoderservistaporpessoas com crorno deficiéncias;

I Compatihilidade com os “Browsers” mais Utilizados
Web browsers sao programas de computador que tam a capacidade de se comunicar com servidores da
Internet através do protocolo HTTP. Apesar de haver uma proposta de padronizacao das linguagens
utilizadas na internet para permitir comportamento homogéneo dos diferentes programas desta natureza,
existem diferencas de comportamento em razao de inovacoes ou novos recursos que surgeni a cada
rnomento no mercado rnundial de softwares. Estas diferencas de comportarnento se apresentam, causando
falhas como a quebra do layout da pagina on na apresentacao de recursos de som on imagem. Assim sendo, a
solucao de Portal do Legislativo deve garantir de forma continuada, que seus modulos de servico tenham
comportamento homoganeo em diferentes web browsers. Assim, devera o Portal do Legislativo, esta apto
incialmente para ser acessado minimamente pelos seguintes web browsers: Microsoft Internet Explores,
Mozila Firefox e Chrome, além de garantir a sua compatibilizagao com outras versoes dos procutos
supracitados, que forem lancadas no mercado, ao longo do periodo contratual.
4.2.8.2. QUESITOS DE RESPONSIVIDADE

O novo portal devera obrigatoriamente atender aos conceitos de design responsivo, tendo em vista o
crescimento do mercado de dispositivos moveis, principalmente por conta dos tablets e celulares de
tamanhos e resolucoes cada vez mais variadas.

Neste novo contexto dos navegadores e varias resolucoes, o design responsivo representauma evolucao
logica do design de sites, tamhém conhecido como web design. Até hem pouco tempo, grande parte dos
dispositivos (computadores e notebooks) eram acessados por resolucoes e navegadores muito semelhantes.
Funcionalidades que ha pouco tempo atendiam os padroes estabelecidos, bem como o dominio do navegador
Internet Explorer, assim como contemplar a resolucao maxima de 1024>< 768 pixels nao se aplicammais.

Atualmente, outros navegadores ampliaram sua participacao no mercado, inclusive tendo um ntimero
muito representative de usuarios, tais como Mozilla Firefox e Google Chrome. Contamos ainda hoje com
aparelhos de TVs smart com seus navegadores, smartphones com telas que variam telas de 2" até 6", os
tabletes de 5" até 14” (ou até mais) e sem contar os proprios computadores, que tem telas de netbook até os
iMacs da Apple, colocando a margem de 11" até mais de 26" polegadas.

Av. Cel. Francisco Linhares, SN ~ Centro - CEP: 62.730-000 - Caridade - Ceara
CNPJ/MF: 41.574104/0001-97 - Fone: 85 3324 1266 — Email: legislativo_mcaridade@yahoo.com.br

-9-

Estado do Ceara
I

'

"

{'0-

O

I

'

CANIARA MUNICIPAL on CARIDADE :~- Lid
'1

ts

Cr-}rr'

.

II.

.0

x_
I ‘L .r

-r:-'"

Todos esses tamanhos de tela e resolucoes I‘BSlll[ElII] em mais de 2 mil resolucoes diferentes que exigem que
os portais de internet atendam a estes quesitos de responsividade.
Diante destas observacoes, torna-se obrigatorio que o novo Portal do Legislativo, nao so ern sua pagina

principal, mas assim como todos as paginas internar atendam aos reqnisitos de responsividade.
4.2.9 - EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO
12 microcomputador tipo tablet, como no minimo 09 polegadas, Processador Quad Core, memoria RAM

de 1GB e 8GB de arrnazenamento no minimo; camera frontal de no minimo 1.3mp e traseiro de 2.0mp;
ligacao a Internet: 3G, Wi-fi; Sistema Android 7.0 ou superior; Tipo: 110V, 220V. E duas TV tipo smart
de no minimo 50 polegadas.
RI

-Fl

M

4.2.10. MIGRACAO, IMPLANTACAO, CUSTOMIZACOES E TREINAMENTO
Prestacao de servicos pelo periodo aproximado de 84 horas, com migragao, parametrizacao, implantacao
custornizacao e treinamento para vereadores e servidores da Camara Municipal de Caridade.
CARACTERISTICAS ESPECIFICA DO CONJUNTO DE SOFWARE

Ser desenvolvido e 100% operacional e funcional em plataforma de internet WEB - World Wide Web,
utilizando protocolo de transferancia de hipertexto HTTP- Hypertext Transfer Protocol, na camada de
aplicacao segtmdo o modelo (OSI), sohre uma camada adicional de segnranca que utiliza o protocolo

(SSL/TLS), padrao (HTTPS), com criptografia minima de 128 bits;
Prover o controle efetivo do uso do Software, oferecendo total seguranca contra a violagao dos dados on
acessos indevidos as informacoes, através do uso de senhas por nivel de acesso considerando sua funcao
e grupo que ele pertenga (Perfil), permitindo Configuracao das permissoes de acesso individualizadas;
Permitir cadastramento de usuarios com Controle de nivel de acesso, podendo ser configurado para
inclusao, alteracao, consulta e exclusao;
Os softwares deverao ser multiusuarios, multitarefas e multiplataformas, permitindo controlar tarefas
concorrentes, com acesso simultaneo ao banco de dados, sem perder a integridade referencial;
Propiciar que os diversos setores possam manter e consultar as mesmas tabelas, tornando-as de uso
comum (uso compartilhado), evitando a duplicidade de tabelas com contetido similar em diferentes

setores de cada entidade, respeitada as permissoes e acessos definidas para cada usuario (Cadastro
Unico);
Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas. Nao deve ser possivel apagar uma tabela Mestre
sem que seus detalhes estejam apagados on dependendo das regras de negocio, permitir fazer em cascata

as alteragoes ou delecoes;
Utilizar Banco de Dados relacional de alta performance e alta disponibilidade, com gestao transacional
de registros, (Postgree ou similar), desde que grattiito;
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5. DA PROPOSTA DE PRECOS
5.1. A licitante devera apresentar sua proposta de precos para fornecimento de licencas de uso, nao

exclusivo, de software integrado de gestao legislative, conforme descricao abaixo:
5.1.1. Servicos a serem faturados mensalmente

lltem iisrvicv

if C

‘

-

Did-

lUnd at-Mew!

Anuali
-

|1 7 7 lisicenciamentod de_ de gestao legislative, apﬁcatﬁo mobile eleolonica,protocololfluxodo
processo legislative, painel de votacao eletronica, ata eletronica, plenario virtual com videoconfen‘-Encia, e-sic, ouvidoria,

7I

web site (portal), suporte técnico e manutencao pelo periodo de 12 (doze) meses, acompanhado de 12
microcomputador tipo tablet, como no minimo 09 polegadas, Processador Quad Core, memoria RAM de
IGB e 8GB de armazenamento no minimo; camera frontal de no minimo 1.3mp e traseiro de 2.0mp;
ligacao a Internet: 3G, Wi-fi; Sistema Android 7.0 on superior; Tipo: 110V, 220V. E duas TV tipo smart
de no minimo 50 polegadas.
12
Mas

5.1.2. Servicos a serem faturados somente na fase de implantacao da solucao proposta

item
i272

C.
|SeIvigoslidecustomizacao
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_ I FDR!

migracao
deppdados, paramonaaacao, implpaiiaoao, 7 if

i_

treinamento, configuracao, parametrizacao e acompanhamento aos usuarios are a entrada do sistema ern
ambiente de producao, pelo prazo minimo de 84 (oitenta e quatro) horas

1

5.13. E certo que o processo licitatorio deve procurar a proposta mais vantajosa para a Administracao
Ptiblica e proporcionar elevado nivel de competitividade e igualdade de tratamento entre os participantes
do certame, de forma a garantir a Consecucao dos principios constitucionais da eiiciéncia e isonomia,
consoante art. 37 da Constituicao Federal de 1988. Entretanto, vale destacar que a proposta mais
vantajosa para a Administracao Piiblica deve considerar aspectos técnicos e nao apenas valores
absolutos. E o que afirma Marcal Justen Filho:
"Menor preco nao envolve apenas uma consideracao a valores absolutos. O melhor preco configura-se
em fungao da avaliacao dos valores glohais que a Adniiriistracao desernholsara para fruicao do ohjeto
licitado. Nao ha defeito em se examiner questoes técnicas para definir melhor preco. Assim, o exame do
rendimento e a apuracao das qualidades propostas, enquanto meio de definir o melhor preco, nao
desnaturam a licitacao. Trata-se de apurar o menor prego real - aquele que acarretara o menor
desembolso (custo) para a Administracao” (Justen Filho, Marcal. Comentarios a lei de licitagoes e
contratos administrativos. 15*‘ ed. Sao Paulo, Dialética, 2012, p. 712)."

Conforme retromencionado, a contratagao proposta possui peculiaridades de carater técnico que iinpoem
a jungao dos itens em grupos on lotes. A realizacao de procedimento licitatorio por itens isolados
impediria o alcance dos objetivos desejados pela Camara Municipal de Caridade , uma vez que traria
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problemas criticos caso sagre-se vencedora dos itens empresas distintas, o que dificultaria imensamente
a realizacao do treinamento/capacitacao no software contratado.

g.0TE I77
tem
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ltisensiamentode softwares de aestﬁoleaslasvataplisatlﬁoraiébileelsvﬁmcaéisteﬁiarlsrwtesaliflﬂwiadél

processo legislative, painel de votacao eletronica, ata eletronica, plenario virtual comvideoconferancia, e-sic, ouvidoria,

web site (portal), suporte técnico e manutencao pelo periodo de 12 (doze) meses, acompanhado de 12
microcompntador tipo tablet, como no minimo 09 polegadas, Processador Quad Core, memoria RAM de
1GB e 8GB de armazenamento no minimo; camera frontal de no minimo 1.3mp e traseiro de 2.0mp;

ligagao a Internet: 3G, Wi-fi; Sistema Android 7.0 ou superior; Tipo: 110V, 220V. E duas TV tipo smart
de no minimo 50 polegadas.
12
Mas
[2 __

lllSlervncos de customizacao delaylout, niigracao de dados, implantacao, treinamento,

configuracao, parametrizacao e acompanhamento aos usuarios até a entrada do sistema em ambiente de

produgao, pelo prazo minimo de 84 (oitenta e quatro) horas

1

6. TREINAMENTO
6.1. O Treinamento devera ser ministrado na sede da CONTRATANTE;
6.2. Sera de responsabilidade da CONTRATANTE, providenciar o local dos treinamentos e formar as
turmas dos empregados a serem treinados;
6.3. A capacitacao dos usuarios designados pela CONTRATANTE tem como obj etivo geral estabelecer
as bases que permitam a absorgao do conhecimento necessario a administrargao do ambiente,
configuracao, operacionalizacao, utilizacao da solucao e demais atividades necessaries a sua gestao;
6.4. Sera de responsabilidade da CONTRATADA, propor a estratégia, prover a metodologia de
transferancia de conhecimento adequada ao porte do projeto, e executa-Ia;
6.5. Todos os treinamentos deverao acontecer no ambiente de Testes ou em ambiente disponibilizado
pela CONTRATADA;
6.6. Os trabMos do processo de capacitagao deverao ser realizados na sede da CONTRATANTE, no
horario do 8 as 13 horas.

6.7. A CONTRATADA arcara Com todas as despesas relativas a instrutores e demais técnicos proprios
ou contratados envolvidos com as atividades do treinamento, hem como com todo o material técnico e de
apoio e demais recursos necessarios a realizagao dos treinamentos;
6.8. Em todos os modulos do treinamento os exemplos utilizados deverao ser realizados por meio das
ferramentas adquiridas;

6.9. A ahordagem deve ser eminentemente pratica, com fundamentos teoricos que ilustrem os conceitos
e capacitem os participantes a empregar os recursos oferecidos pelas ferramentas;

7. INFRAESTRUTURA DE CAPACITACAO
7.1. A CONTRATANTE devera disponibilizar ambiente apropriado e especifico para a realizagao da
atividade, observando o plano de treinamento apresentado, em instalacoes localizadas necessariamente
na cidade de Camara Municipal de Caridade;
7.2. O fornecimento de todos os recursos de infraestrutnra (equipamentos de informatica - servidores e
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estagoes de trabalho, programas de computador e demais recursos operacionais e audiovisuais)
necessarios a atividade de treinamento é de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE;
7.3. A instalacao de quaisquer equipamentos ou produtos inerentes a solucao adquirida, configuracao e
preparacao do ambiente de treinamento, sao de responsabilidade da CONTRATADA;
7.4. Recursos de software utilizados na capacitacao deverao ser idénticos aos produtos a serem entregues

a CONTRATANTE, inclusive quanto a versao.

8.

PROVA DE CONCEITO - AMOSTRA

A Carnara Municipal podera solicitar prova de amostra ou demonstracao dos sistemas para verificar a

compatibilidade entre o servico ofertado pela licitante e a solucao pretendida pela Camara Municipal
para suas necessidades.
8.1. Convocagao, fiscalizacao e julgamento
8.1.1. Convocagao: ao final da fase de lances sera suspenso o certame, o pregoeiro convocara as
licitantes para 3 (trés) dias oteis apos a suspensao do certame, em horario a ser definido pelo pregoeiro,
na qual sera realizado o teste de conformidade do sistema da licitante provisoriamente classificada em

primeiro lugar com os requisitos especificados neste Termo de Referéncia
8.1.2. Fiscalizagaoz Os demais licitantes poderao indicar um fiscal para participacao nos testes de
conformidade, que serao realizados na sede da Camara Municipal de Caridade, localizada na Av. Cel
Francisco Linhares, S/N - Centro - Caridade - Ceara.

8.1.3.
Comissao Técnica de Avaliacao: sera criada exclusivamente para esta finalidade, com
membros escolhidos livremente e designados pela Camara Municipal de Caridade.
8.2.
Sessao pflblica de dernonstracao
8.2.1. A demonstrante devera se cadastrar junto a Comissao Técnica de Avaliacao no inicio da

sessao piihlica, assim como os fiscais que assistirao a demonstragao em siléncio.
8.2.2. A Administracao disponibilizara mesas, cadeiras, tomadas de energia e link de internet, hem
como as informacoes necessaries a demonstracao.
8.2.3. A Demonstrante dispora de 30 minutos para preparar o ambiente para a demonstragao.

8.2.4. A demonstracao ocorrera na sequencia indicada pela Comissao Técnica de Avaliacao, com os
devidos esclarecimentos solicitados pela referida Comissao.
8.2.5. Encerrada a reuniao, lavrar-se-a ata circunstanciada, assinacla pelo pregoeiro, pela Comissao
Técnica de Avaliacao, pelos fiscais, se presentes, e pela equipe de apoio.

8.3. DA ACEITACAO DA PROPOSTA
8.3.1. A proposta da licitante classificada como mais vantajosa, somente sera aceita apos a realizacao
da sessao de demonstracao, e devidamente aprovada pela Comissao Técnica de Avaliacao.

s.

VALOR MEDIO DA LoCACAo nos SOFTWARES

9.1.
O valor médio ohtido como referéncia para esta contratacao, considerando a locacao dos
equipamentos em regime de Comodato, 0 servico de locacao de software e os servicos de Implantacao,
treinamento, migragao de dados, parametrizacao e manutencao do sistema, por um periodo de 12 meses,
é de R$ 54.816,00 .

9.
9.1.

DOTACAO ORCAMENTARIA
A dotacao orcamentaria para esta despesa sera proveniente da contar Exercicio 2020 Atividade

1101.010310001.2.110 Gerenciamento das Atividades
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informacao/comunic= PI

Legislativa

,

Classificacao
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DAS EXIGENCIAS DE HABILITACAO TECNICA

10.1.
Apresentacao de no minimo 1 (um) atestado ou certidao de capacidade técnica comprovando a
aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
corn o obj eto da licitacao.

10.2.

Documentos Fiscais de acordo com o Edital

11.

ESTRATEGIA DA PRESTACAO DE SERVICO

11.1.

DA INSTALACAO

11.2.
A empresa devera, ohrigatoriamente, instalar o software em conformidade com as
especificacoes neste Termo de Referéncia.
11.3.
O p razo de implantacao, customizacao, migracao e treinamento dos softwares, serao de no
’ '
25 (vinte e cinco) CllE1S
maximo
' , c ontados a partir da emissao da ordem de servigo.
12.
DEVERES DA CONTRATADA E D O CONTRATANTE
12.1. DA CONTRATADA
12.1.1. Cumprir todas as clausulas e condigoes do presente Termo, dos seus ane xos e do contrato

decorrente;
12.1.2. Instalar, implantar, customizar, migrar dados e treinamento dos softwares, num prazo maximo
de 45(quarenta e cinco) dias, conforme cronograma de trabalho proposto;
12.1.3. Custear as despesas com salarios, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentacao do
pessoal técnico e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execucao dos

servicos;
12.1.4. Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou as supressoes que se fizerem
necessaries, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, atualizado, nos
termos do paragrafo 1° da letra “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complernentares;

12.1.5. Manter, durante a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes a serem
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas neste Termo;
12.1.6. Solicitar por escrito a prorrogacao do prazo de implantacao, se ocorrer atrasos por motivos

atrihuiveis a Camara Municipal de Caridade, pelo mesmo periodo do atraso, acompanhada da devida
justificativa e sujeita a aprovacao da Camara Municipal.
12.1.7. Responsabilizar-se pela conversao dos dados para os novos sistemas.
12.1.8. Prestar os servicos de suporte técnico e manutencao nos sistemas, no horario comercial, das

08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:O0hs, de segunda a sexta-feira, sempre que solicitado pelo Camera
Municipal e dentro das condigoes contratuais vigentes;
12.1.9. Efetuar, quando necessario, alteracoes, melhorias e atualizagoes nos sistemas locados, que

impliquem mudangas nos arquivos, novas funcoes/rotinas e relatorios, de forma a atender a legislacao on
aperfeicoamento gerencial;
12.1.10.
Manter absoluto sigilo sohre quaisquer documentos, informagoes on dados que tiver
conhecimento ou acesso, em decorréncia da execucao dos servicos e nao prestar declaracoes ou
informacoe
'" s sem prévia autorizagao por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e
dos servico
' s a ele inerentes.

13.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1.

Compete a Camera Municipal - CONTRATANTE:

13.1.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA pela execucao do servico, conform e estabelecido no
contrato;

13.1.2. Fisca
' lizar o cumprimento das obrigacoes contratuais pela contratada;
13.1.3. Comunicar a empresa s obre possiveis Irregulari
'
'dades observadas na execucao dos services,

_
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para imediata correcao;
13.1.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos servicos prestados
pela Contratada. Fornecer a Contratada todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao do
ohjeto deste Contrato;
13.1.5. Comunicar por escrito e tempestivamente eo Contratado qualquer alteracao ou irregularidade
na execucao deste Contrato;

13.1.6. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicao de qualquer profissional indesejado;

14.

sANCoI-is ADMINISTRATIVAS

14.1.

Comete infracao administrative nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das ohrigacoes assumidas em decorrancia da
contratacao;

14.1.2. ensejar 0 reterdamento da execucao do obj eto;
"' do contrato;
14.1.3. falhar ou fraudar na execucao

14.1.4. comportar-se de modo inidoneo;
14.1.5. cometer fraude fiscal;

' '
ao pode aplicara
14.2. Pele inexecucao total, pouzparcial do obj eto deste contrato, a Admimstrac
CONTRATADA as seguintes sancoes:
14.2.1. Advertancia,

por feltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos

significativos para a Contratante;
14.2.2. multe moratoria de 1% (hum por cento) por dia de atreso injustificado sohre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30
dias;
14.2.3. multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do obj eto;

14.2.4. em caso de inexecucao parcial, a multa compensatorie, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicade de forma proporcionel a obrigagao inadimplida;
14.2.5. suspensao de liciter e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidede

administrative pela qual e Administragao Ptiblica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois
anos;
14.2.6. impedimento de liciter e contratar com e Camera Mtmicipal de Caridade com o consequente
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos;
14.2.6.1. A Sancao de impedimento de liciter e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infracao administrative no suhite m

7

7 77
rsoéooo - Caridade - Ceara
7 7 ifLin
7 hares, sN-CEHiE67§77CnP;s2.
777
Av. Cel. Franoisco
CNPJIMF: 41.5'74.104./0001-97 - Fone: 85 3324 126 6 - Email: legislativo_mcarida cl e @yahoo.com.br
..

15

_

_ 1,0 DE ﬁr}_,

Estado do Ceara

CAMARA MUNICIPAL on CARIDADE

125%

S3‘n -.=.»'=
t:.o.-tr.»

o

14.1 deste Termo de Referéncie.
14.2.7. declaracao de inidoneidade para liciter ou contratar com a Administracao Piiblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a
propria eutoridede que aplicou a penalidede, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Contretente pelos prejuizos ceusados;
14.3. As sengoes previstas nos suhitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderao ser aplicades a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontendo-a dos pagamentos a serem efetuados.
14.4. Também ficam su'eitas
3
as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas on

profissionais que:

14.4.1. tenham sofrido condenacao defmitiva
' ' ' por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer
tri'b uto s;
'

14.4.2. tenham pradcado atos ilicitos visando
a frustrer os obj etivos da licitacao;
'
14.4.3. demonstrem nao
'" pos suir idoneidade para contratar com a Adm'iiistracao
I
em virtude de atos

ilicitos praticados.

14.5. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrative que
assegurara o contraditorio
' ' ' e a amp la defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
n“ 8.666, de 1993, e subsidiariainente a Lei n° 9.784, de 1999.
14.6. As multas devidas e/on prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Camme Municipal de Caridade, ou deduzidos da garantia se hoover,
on ainda,
quando fo r o caso, serao inscritos ne Divide Ativa do Municipio de Caridade e cobrados
'
judicialmente.
14.6.1. Cas o a Contratante determine, a multe devera' ser recolhida no prazo maximo de 72 (setenta
e
duas) horas, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela eutoridede competente.

14.7. Caso o valor da miilta nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
li c itente, e Camera Mumcip
' ' al de Caridade podera cobrar o valor remanescente judicialinente, conforme
ertigo 419 do Codigo Civil.
14.8. A eutoridede competente, na aplicacao das sangoes, levara em consideregao a gravidade da conduta
do infrator, 0 cerater educativo de pena, hem como o dano causado a Administrecao, observado o
principio da proporcionelidade.

14.9. As penalidades serao
'“ obrigatoriamente
regis
'
' trades no Cadastro de Fornecedores da Camera
Municipal.
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15.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZACAO E GERENCIAM ENTO DO CONTRATO
15.1. PROCEDIIVIENTO DA FISCALIZACAO
15.1.1. No curso de execucao do contrato, cabera a CONTRATANTE, a fiscalizacao dos servicos,
por interinédio de servidor(es) designado(s) para tel finalidade, nos termos do Art.67 da lei Ii“ 8.666/93,
que registrara(ao) todas as ocorrancias e as deficiéncias verificades em relatorio, cuja copia sera

encaminhada a CONTRATADA, obj etivendo e imediata correcao das irregularidades apontadas.
15.2. GERENCIAMENTO DO CONTRATO
15 .2.1. Sera firmado o Contrato com e vencedora, que tera suas clausulas e condicoes reguladas pela
Lei n“ 8.666/93;
15.2.2. A convocacao do Liciteii
' ' te vencedor se dara por carta, fax, telegrama on mensagem
eletranica;

15.2.3. O prazo para assinatura do Contreto sera de no maximo
' ‘
03 (tras) dias iiteis, contados da
convocacao por esta Comissao para a sua formalizagao;
15.2.4. Na hipotese da empresa vencedora nao comparecer para assinar o Termo de Contrato no
prazo estabelecido no item anterior, o processo retomara ao Pregoeiro, que convocara os demais
LICITANTES e procedera ao exarne das demais propostas (lances), hem como da habilitacao de seus

proponentes, seguindo a ordem da classificacao até que tuna delas atenda, integralmente, ao EDITAL,
sendo o seu autor declarado vencedor, submetendo o processo para adjudicacao e homologagao pela
Autoridade Superior, quando havera convocacao do Adjudicatario para Cumprir as condigoes da
contratacao previstas neste Edital, e assinar 0 CONTRATO.
15.2.5. O LICITANTE vencedor devera atualizar as certidoes exigidas ne habilitacao, se o prezo de
validade expirar durante o curso do procedimento;

15.2.6. O termo de contrato sera elaborado pela CONTRATANTE, corn vigancia de 12 meses, a
contar da assinatura do contrato, de acordo com as disposicoes contidas na Lei de Licitagoes, e atendera
as condicoes previstas neste edital e seus aiiexos.
15.2.7. A publicacao do extrato do contrato ne imprensa oficiel sera em conformidade coin o disposto
no Paragrafo Unico do mt.61 da lei n° 8.666/93.
16.

DO PAGAMENTO

16.1.

O pagemento da implantacao e migracao dos dados do sistema sera efetuado em até 5 (cinco)

dias iiteis, pela CONTRATANTE a CONTRATADA, e vista, por meio de Ordem Bancaria ou deposito
na conta corrente indicada pela contratada, apos Ordem de Servico, Note de empenho, apresentacao na
Nota Fiscal/Fatura, respectivamente, (devidamente atesteda e homologada pela Unidade responsavel
pelo seu recebimento/fiscalizacao).
16.2. O pagamento mensal da locacao do sistema tera inicio somente apos 30 (trinta) dias de conclusao
do processo de implantacao e migracao, e sera efetuado até o 5° (quinto) die do mas subsequente do mas
subsequente a prestacao dos servicos, mediante apresentegao da Note Fiscal/Fature devidamente atestada
pelo servidor responsavel pela fiscelizacao dos servigos.

16.3.

A fatura que for apresentada com erro sera devolvida a empresa contratada para retificacao e

reapresentagao, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da
devolucao e a da reapresentegao;
16.4. O pagamento das notas fiscais/faturas, apos a verificacao de regularidade da empresa contratada
junto ao Registro Cadastral da Camera Municipal, constatando a irregularidade, a empresa sera
notificada a regularizer junto ao REGISTRO CADASTRAL, ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa,
sob pena de rescisao do contrato, acompanhades de comprovacao da quitagao mensal das ohrigacoes
trabalhistas, sociais e previdenciarias, de acordo com o art. 71 da Lei n° 8.666/93; Este prazo podera ser
prorrogado a critério da administragao.
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DAS DISPOSIC ons FINAIS
17.1.
Os casos omissos serao resolvidos de acord 0 com e Lei Federa l n° 8.666/93, com o
Subsidiariamente, se ra aplicado os Principios Gerais de Direito.

Caridade/CE, 10 de Julho de 2020

Clehe P!aula Xavier
Respons avel
Autorizo

Francisco Alexandre Lopes Pelificio
Presidente
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ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA DE PRECO

Nome da Empresa: CNPJ:
Enderego: CEP:
Fone: FAX:

Validade da proposta:
Conta Corrente n.°:

Banco: N.“

da Agéncia:

Apresentamos nossa proposta junto a Camera Municipal de Caridade, que tem Como ohjeto contratagao de solncao

de TI com locacao de equipamentos em regime de comodato e cepacitagao, conforme especificacoes e
quantitetivos estahelecidos no Temio de Referancia, observando as condigoes e especificacoes ahaixo, de acordo
com as condicoes constantes do Edital de Pregao Presencial n.° n001/2020-PP e projeto basico, parte integrante do
PROCESSO

ADMINISTRATIVO N° 26060001/20

.
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Item

Discrimiiiacao

Unid

Quaiit.

1

Descrigao

IDES
“

12

2

Descricao
"

Serv
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P. Mensal

P. Total

TOTAL ......... ..
Declaremos que, nos valores apresentados acima, estao incluidas
e ventueis vantegens e./on abatimentos, impostos,
2'
taxes e encargos sociais, obrigagoes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais,
' ' assim como despesas com
transportes e deslocainentos e outras quaisquer que iiicidain sohre a contratacao.

Declerainos que a ceitainos e cumprinios todas as exigancias e prazos do Edital do Pregao Presencial n° 001/2020-PP
e do Termo de Referéncia - Anexo I .
(CIDADE) - (DATA)

Nome e Assineture do Representente Legal
RG. e CPF:

Av. . Francisco Linhares, SN -7 Centre - CEP:762.730-7000 -7- Caridade - Ceara
CNPJ/MP: 41.574104/0001-97 - Fone: 85 3324 1266 — Email: legislativo_mcaiidade@yahoo.com.br
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ANEXO III, IV e V ~
MODELO DE DECLARACAO

DECLARACAO

A empresa .....................................................,
CNPJ n.° ...................................., sedieda
..........................................................., pare fins de participacao no Pregao Presencial n° XXXXXX, junto
a Camera Municipal de Caridade,

26060001/20

parte integrante do PROCESSO ADMINISTRATIVO N“

, DECLARA:

a) em atendimento ao previsto no edital do Pregao Presencial n.° 001/2020~—PP, nos termos do artigo 4°,
inciso VII da Lei n.° 10.520/2002 que, cumpre plenainente os requisitos da habilitacao.
b ) <1ue nao possiii fato impeditivo que altere os dados para efetivacao da sua habilitacao, ciente da
obrigatorio dade de declarar ocorre"ncias posteriores;
c) para fins do disposto no inciso V da art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de Ju
' nho de 1993, acresc ido p ele
Lei ii“ 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito
‘ anos em trabalho notumo,
perigoso ou insaluhre e nao emprega menor de dezesseis anos.

(CIDADE) - (DATA)
Nome e Assinatura do Representante Legal
RG. e CPF:

7
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAQAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa

oA

0

por intermédio de seu representante legal, 0
da Cédula de Identidade RG 11° 0
Pregéio Presencial 11° 001/2020-PP, junto
ADMINISTRATIVO N” 26060001/20
,

0 0 (identiﬁcagao do licitante), inscrita no CNPJ n°

o

0

,

Sr.
0
(nome do representante), portador
no do 0 e do CPF n°
0
W___, para fins de participagﬁo no
a Cémara Municipal de Caridade, parte integrante do PROCESSO
DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada:

D 1'11lCI‘0EI1‘1pI‘ESE1 ou empresa de pequeno porte, nos terrnos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, nao se incluindo nas hipoteses de exclusao previstas no §4° do artigo 3° do mesmo diploma;
III Microempreendedor individual, conforme Lei Complernentar Federal n° 128, de 14/12/2006;
OU
El cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n“ 11.488, de 15 de junho de 2007;
gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituido pela referida Lei Complementar, para ﬁns de
participagﬁo na presente licitagéo.
Cidade (UP) - (DATA)
(assinatura do representante)

Av. Cel. Francisco Linhares, SN - Centro - CEP: 62.730-D00 - Caridade - Ceara
CNPJIMF: 41.574104/0001-97 - Fone: 85 3324 1266 - Email: 1egislarivo_n1caridade@yahoo.con'1.br
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ANEXO VII
__
MODELO DE DECLARAQAO

DECL

ARAQAO

.....................................................,
CNPJ n.
..... .. .............. ......l..;)...d61/2020-PP,
sediada
.................................., para fins de participagao no Pregiio Presencia
junto a Céimara Mu nicipal de Caridade, parte integrante do PROCESSO ADMINISTRATIVO N
26060001/20
, DECL ARA, sob as p enas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro,
que:
A

empresa

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitacgéio foi elaborada de I11 aneira indepe ndente
pelo licitante, e o contetido da proposta niio foi, no todo on em parte, dire-ta on indiretamente, infonnado,
discutido on recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitagﬁio, por

qualquer meio on por qualquer pessoa;
(b) a intengﬁo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagao nao foi inforrnada,
discutida on recebida de qual quer outro particiP ante potencial on de fato da presente Licitagéio, por
qualquer meio on por qualquer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer meio on por qualquer pessoa, inﬂuir na decisao de qualquer outro

participante potencial ou de fato da presente Licitagao quanto a participar ou nao da referida licitagao;
(d) que o contelido da proposta apresentada para participar da presente Licitagao nao sera, no todo on em
parte, direta on indiretarnente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da P resente Licita Q do antes da ad'udica
J
95'10 do ob'eto
J da referida licita 9 50;
e Clue o contelido da Pro P osta aPresentada_P ara_ P articiP at da
on ern
_ Presente Licita_§ﬁo nao foi, no
r todo
~
pate, direta on indiretamente, inforrnado, discutido ou recebido de qualquer integrante do organ licitante
antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que e sta plenamente ciente do te or e da extensz-"io desta declaragao e que detém plenos poderes e
informagﬁes para firma-la.
Cidade (UF), (DATA

(assinatura do representante)

AV. ¢e1J%;a¢1;¢@t£tiams, SN - Centro - cEp=@:1m@@0 - cameo. Ceara
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 26060001/20

TERMO DE CONTRATO
QUE FAZEM ENTRE SI A CAMARA
MUNICIPAL
DE
CARIDADE
E
A
EMPRESA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII U‘

A Camara Municipal de Caridade/CE, com sede na Av. Cel. Francisco Linhares, S/N - Centro Caridade, Estado do Ceara, inscrita no CNPJ sob 0 n° 41.574104/0001-97, neste ato representada pelo
seu Presidente o Sr. Francisco Alexandfre Lopes Pelﬁcio, inscrito no CPF n° 876343.843-72, doravante
denominada CONTRATANTE, e 0(a) ............... ............. inscrit0(a) no CNPJ/MF sob o n“
............................, sediado(a) na
em
doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ................... .., portador(a) da Carteira de
Identidade n“ ................., expedida pela (o) .................., e CPF n” ........................., e em obsetvﬁncia as
disposicﬁes da Lei n° 8.666, de 21 de jnnho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 , resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéio n“ 001/2020-PP, rnediante as clausulas e
condicoes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - onn-rro
1.1.
O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacao de solucéio de TI corn locacao de
equipamentos em regime de comodato e capacitacﬁo, conforme especificagties e quantitativos
estahelecidos no Termo de Referéncia, conforme especificacﬁes e quantitativos estahelecidos no Edital
do Pregiéio identificado no preambulo e na proposta vencedora e no Termo de Referéncia, os quais
integram este instrumento, independente de transcriciio.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1.
O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é até 31 de Dezembro de 2020, contados da
data de sua assinatura, prorrogavel na forma do art. 57, inciso IV da Lei n° 8.666, de 1993.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREQO
3.1.

O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).

3.2.
No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/on impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessaries ao cumprimento
integral do obj eto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAQAO ORQAMENTARIA
4.1.
As despesas decorrentes desta contratacao estéio programadas em dotagao orcamentaria
propria, prevista no orcamento da Céiinara Municipal de Caridade, na classificagéio Exercicio 2020
Atividade 1101.010310001.2.110 Gerenciamento das Atividades Legislative , Classificacﬁo econornica
3.3.90.-40.00 Serv. tecnologia informagéio/con1unic.- PJ

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1.

O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do

adimplemento da obrigagao e apresentacao da Nota Fiscal/Fatnra pela Contratada.
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5.1.1. Os pagarnentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassetn 0 rnontante de RS
8000,00 (oito mil reais) deveréio ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias ﬁteis, contados da data da
apresentacéio da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
5.2.
O pagarnento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera 0 detalhamento dos services executados.

5.2.1. O “atesto” fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servicos efetivamente prestados.
5.3.
Havendo erro na apresentacao da Nota FiscalfFatura ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstéincia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciarse-a apos a comprovagéio da regularizacao da situaciio, néio acarretando qualquer onus para a Contratante.

5.4.
Sera efetuada a retengiio ou glosa no pagamento, proporcional a itregularidade verificada,
sem prejuizo das sangties cabiveis, caso se constate que a Contratada:
5.4.1. nao produziu os resultados acordados;
5.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, on nao as executou com a qualidade minima
exigida;
5.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, on
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada,

5.5.
Antes do pagainento, a Contratante realizara consulta aos sitios oﬁciais, para verificar a
manutengéio das condiciies de habilitacao da Contratada.
5.5.1. Qnanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera obsetvado o disposto
na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagﬁo municipal aplicéivel.
5.5.2. A Contratada regularrnente optante pelo Sitnples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Cornplernentar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos
pelo referido regime, em relacao as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaracao de que trata o artigo 6° da Insnncao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
5.6.
0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em
conta—corrente, na agéncia e estabelecimento battcario indicado pela Contratada, on por outro meio
previsto na legislagao vigente.

5.7.
Sera considerada como data do pagarnento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagatnento.
5.8.
A Contratante nit’-io se responsabilizaréi por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
5.9.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido

de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo

pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) a0 ano, aplicando-se a seguinte formula:
EM = I X N X VP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariantente devido
I = lndice de atualizacao financeira, calculado segtmdo a formula:
I= (6/ 100) / 365
N = Ntirnero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagatnento
VP = Valor da Parcela em atraso

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE
6.1.

Os precos poderao ser reajustados, para mais ou para menos a cada doze meses contados da

data limite da apresentacao da proposta, aplicando-se a variagao do lndice Geral de Precos do Mercado IGP-M, ocorrida no periodo ou outro indicador que 0 venha a substituir.
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6.2. O periodo minimo de um ano para o primeiro reajuste sera contado a partir da data limite para
apresentacao das propostas constante do instrtunento convocatério.
6.3. O reajuste é direito do contratado e nao podera alterar o equilibrio econﬁmico e financeiro
contratual, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condicﬁes efetivas da proposta

7. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO D0 OBJETO
7.1.

O recebimento do objeto se daréi segtmdo o disposto no Art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93,

sendo certo que, esgotado 0 prazo de vencimento do recebimento provisorio, sem qualquer manifestacao
do organ ou entidade contratante, considerar-se-:1 definitivamente aceito pela administrag-iio o obj eto
contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa fundamentada por escrito..

s. CLAUSULA NONA - FISCALIZAQAO
8.1.
A fiscalizagao da execugao do obj eto sera efetuada por Contissao/Representante designado
pela CONTRATAN1"E, na forma estabelecida no Termo de Referéncia.

s. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1.

As obrigagties da CONTRATANTE e da CONTRATADA s:-"zio aquelas previstas no Termo de

Referéncia.

10. CLAUSULA DECIMA PRnv1:EmA - sA_Ncons ADMINISTRATIVAS
10.1.

As sangijes referentes a execugao do contrato sao aquelas previstas no Termo de Referencia.

11. CLAUSULA DECIMA snoonon - RESCISAO
11.1.
O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei
n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das saticﬁes
aplicaveis.
11.2.
Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurado-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
11.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrative prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.4.
O tern:-.0 de rescisiio sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme
o caso:
11.4.1. Balango dos eventos contratuais ja curnpridos on parcialmente curnpridos;
11.4.2. Relacao dos pagamentos j a efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizacoes e multas.
12. Dos Casos Omissos.
12.1.
Os casos ornissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicﬁes contidas
na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitacfies e contratos

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PUBLICAQAO
13.1.

Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagiio deste instrumento, por extrato, na

Imprensa Oficial, nos termo do paragrafo tinico do art. 61 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO
14.1.

O Foro para solucionar os litigios que decorrerern da execucao deste Termo de Contrato sera

o da Comarca do Municipio de Caridade/CE.
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Para firmeza e validade do p actuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
'
igual
teor, que, depois de lido e achado ern ordem, vat' a ssinado pelos contraentes.
Caridade/CE, .......... de................................ .. ...... .. de 2020.

CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
CNPJ/MF:
Francisco Alexandre Lopes Pelﬁcio
Responsavel legal d a CONTRATANTE

Responsavel 1egatldadCONTRATADA
TESTEMUNI-IAS:
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