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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 001/2021-CM]

N” PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.01.05.01-CAM/IGUATU-CE

A Camara Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio do seu Pregoeiro, torna p1'1blico para conhecin1e_nto
dos interessados que na data, horario e local indicados fara realizar licitagao na modalidade PREGAO,
na forma PRESENCIAL, do tipo menor preeo, conforme descrieao contida neste Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatorio obedeceré a Lei 11° 10.520, de 2002, ao Decreto n° 3.555, de 2000, a Lei
Complementar n° 123, de 2006, e subsidiariamente :21 Lei n° 8.666, de 1993, bem como a legislaeao
conelata, e demais exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos.
Data da abertura da sessio pfiblica: 26 de fevereiro de 2021
Horairio: 14hO0min
Enderegto: Rua Santos Dumont, S/N — Iguatu-Ce 63.500-168
1. DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitaefio é a contrataeao de solueao de TI com locaeao de equipamentos em
regime de comodato, confonne especificaeoes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia,
neste Edital e seus Anexos.
1.2. A licitaoao seré subdivida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participaeao em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preoo por item, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificaeoes do objeto.
‘1 .4. Integram~este Edital, para -todosos ~fins‘e efeitos, os seguintes anexos:

1.4.1. ANEXO I - Tenno dc Referéncia
1.4.2. ANEXO II - Minuta de Proposta de Preeos
1.4.3. ANEXO IH - Modelo de declaraoao de cumprimento dos requisitos de habilitaoiio (inciso

VI-I\do artigo-4°daLei-n° ~10.520,‘de 2002)
1.4.4. ANEXO IV - Modelo de declaraeao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da

habilitaeao -
1.4.5. ANEXO V - Modelo de declaraefio relativa a proibiefio do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99)
1.4.6. ANEXO VI - Modelo de declaraefio de microempresa e empresa de pequeno porte.
1.4.7. ANEXO VII - Declaraeao de elaboraefio independente de proposta.
1.4.8. ANEXO VIII - Minuta do contrato
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2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacfio, ‘conforms ‘disposto nos respectivos atos constitutivos, ‘que atenderern a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentacao, constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2. Nao sera admitida nesta licitacao a participacao de pessoas juridicas:

2.2.1. Com faléncia, recuperacao judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretadas,
ou em processo de recuperacao extrajudicial;

2.2.2. Em dissolucao ou em liquidacao;
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer orgao ou entidade

da Adminislracao Publica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos
do artigo 87, inciso IH, da Lei n° 8.666, de 1993;

2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Cfimara Municipal de Iguatu-Ce,
nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;

2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Adminislracfio Publica, em razfio de sancao
restritiva de direito decorrente de iufracao administrativa ambieutal, nos termos do aitigo 72, § 8°,
inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

2.2.6. Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracfio
Publica;
2.2.7. Que estejam reunidas em consorcio;

2.2.8. Que sejam conlroladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;
2.2.9. Estrangeiras que nao funcionem no Pais;
2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n°

8.666, de 1993.

2.2.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedacoes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

2.2.12. A utilizacfio dos beneficios concedidos pela LC n° 123/2006 por licitante que nfio se
enquadra na definicfio legal reservada a essas categorias, configura fiaude ao certame, sujeitando a
mesma a aplicacfio de peualidade de impedimento de licitar e conlratar com a Camara Municipal de
Iguatu-Ce, além de ser descredenciada do RECAF._,_pelo _prazo de ate’ 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacoes legais.

2.2.13. A Camara Municipal de Iguatu-Ce, considerando o teor do Acordfio TCU n° 298/2011 -
Plenario, poderé adotar procedimentos complementares, mediante diligéncia, tais co ' o 'tag:5ode
demonstrativos contabeis e/ou outros documentos que julgue necessérios, a i’ I ' car 0
atendimento, .pelas licitantes, as exigéncias da LC n° 123/2006. /

,,
L A

A .
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2.3. Nao sera pennitida a participacao de cooperativas, uma vez que nao se apresenta modelo de
gestao operacional adequado ao objeto desta licitacfio, com compartilhamento ou rodizio das atividades
de coordenacfio e supervisfio da execucao dos servicos e do exercicio do cargo de preposto, e desde que
os servicos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
intermediacao ou subcontratacao.
2.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacfio acarretara a inabilitacao do licitante.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horario indicados no prearnbulo deste
Edital, apresentar-se a(o) Pregoeiro(a) para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregfio,
munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dé
poderes para manifestar-se durante a sessao publica em nome do licitante. No caso de
Microempreendedor Individual este devera apresentar o documento de identidade com foto e
'Cert1‘ficado da ‘Condicao de ‘lvficroeinpreendedor ‘Individual - ‘CCMEI, disponivel "em
http://wwwportaldoempreendedor.com.br.

3.1.1. O licitante ou o seu representante que nao se credenciar ou nao comprovar seus poderes
estara impedido de apresentar lances, formular intencao de recurso ou manifestar-se, de qualquer
forma, durante a sesséio.
3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto
ou contrato social, do instrumento publico de procuracao, ou particular com firma reconhecida, ou
documento equivalente.

3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar a
competéncia do representamee do licitante para representéhlo perante terceiros.

3.2.2. O instrumento de procuracao publico, ou particular com finna recorfliecidééfleve ostentar
os necessarios poderes para formulacao de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes
ao certame, devendo vir acompanhado do estatuto ou contrato social da empresa proponente, no qual
estejam expressos os poderes do outorgante do mandato para exercer direitos e assumir obrigacoes em
-nome da Empresa proponente.

3.2.3. Caso o representante da Empresa proponente seja um de seus socios, proprietario,
dirigente, ou assemelhado, o credenciamento far-se-2'1 por meio da apresentaciio de copia autenticada do
respectivo Estatuto, Contrato Social, Ata ou outro documento equivalente, da Empresa proponente, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaeoes em decorréncia de tal
investidura.

3.2.4. Caso inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, deve ainda ser apresentado junto
a documentacfio de credenciamento o extrato de informacoes particularizadas solicitadas para
finalidade de comprovacao de dados constantes de atos arquivados, jimtamente - A . certidao
simplificada expedida pela jimta comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juriorme 0
‘caso; ‘O Micrc>'emp‘reen'de‘dor ‘In'divi'dua1'(‘MEI) esta 'disp'er1'sa'do ‘(la 'ap‘reseIrta'g:ao; “ ‘

'-\'.. .8
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3.2.5 - Caso inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, a declaracao de enquadramento arquivada
ou a Certidao de Breve Relato do Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou equivalente, da
sede da Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte.

3.2.5.1 - Na hipotese de o Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas nao emitir o
documento mencionado no item 3.2.5, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/06, devera ser
apresentado declaracao de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas da lei, mediante a
cornprovacao dessa circunstancia.
3 .3. ‘Carla ‘credeuciado‘poderé representar ‘apenas um ‘licitante.
3.4. No decorrer do procedirnento licitatorio. os licitantes poderfio descredenciar ou substituir os ja
representantes nomeados, desde que apresente os documentos exigidos neste item. Entretanto, nao sera
admitida a participacéio de um mesmo representante para mais de uma empresa/entidade licitante..
4. DA ABERTURA DA sEssAo
4.1. A abertura da presente licitacfio dar-se-a em sessao publica, na data, horario e local indicados no
preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, apos a fase de credenciamento,
devera apresentar ao Pregoeiro(a) os seguintes documentos:

4.1.1. Declaracao de cumprimento dos requisitos de habilitacao (conforme modelo anexo);
4.1.2. Declaracao de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo anexo), sob

pena de decair do direito de participacao;
4.1.3. Envelopes da proposta de precos e da documentacao de habilitacfio, separados, fechados e

rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres: -.
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PRECOS
Cfimara Municipal de Iguatu-Ce
PREGAO N” 001/2021-CMI
(RAZAOsocrm. no LTCITANTE)
CNPJ N° xxxx

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
Cfimara Municipal de Iguatu-Ce
PREGAO N” 001/2021-CMI
(RAZAO SOCIAL no LICITANTE)
CNPJ N° XXXX 2‘Divv

I.4
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4.2. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da
sessfio publica.

4.2.1. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser aoondioionados em involucro unico,
enderecado diretamente a Comissfio, com a seguinte identificacao:
A COMISSAO DE LICITACAO
Cfimara Municipal de Iguatu-Ce
PREGAO PRESENCIAL N“ 001/2021-CMI

~ <

SESSAO EM 26 de fevereiro de 2021, AS 14h00min
4.2.2. Os envelopes que nfio forem entregues nas condicoes acima estipuladas nao gerarfio

efeitos como proposta.
4.3. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicfio sujeitara o licitante as sancoes
previstas neste Edital.
5. DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1. A proposta de precos, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa,
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como
também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, devera conter:

5.1.1. As especificacoes do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificacoes
constantes do Termo de Referéncia;

5.1.2. Valor ‘da -proposta, em algarismo, -expresso ‘em moedacorrente -nacional (real), -de acordo
com os precos praticados no mercado, considerando os quantitativos constantes do Termo de
Referéncia;

5.1.2.1. No preco cotado deverao estar incluidos todos os custos decorrentes da execucfio
contratual, tais como, despesas corn impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na
corrtrataeao ‘do objeto, ‘apurados mediante ‘o preenchimento ‘do modelo ‘de Planrlha "de "Custos ‘e
Formacfio de Precos, conforme anexo deste Edital;

5.1.3. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da sua apresentacao.
5.2. A apresentagao da proposta implica _plena aceitagao, por _parte do licitante, das condigoes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os sewicos nos seus termos, bem
como fornecer todos os materiais, equiparnentos, ferramentas e utensilios necess 's, e quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, qu do requrido, sua
substituicao.

Rua Santos Dumont, SIN - CEP: 63.500-168 — CNPJ N° 05.716.089I0001-00 — IGUATU - CE TEL: ‘
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5.2.1. A Contratada devera arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1. O Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nio estejam em
'conformr'dade com "os requisitos 'estab'e1e"cidos neste Edital, ‘que "sejam orrrissas, apreserttern
irregularidades ou defeitos capazes de djficultar o julgamento.
6.2. A desclassificacao de proposta sera sempre fundarnentada e registrada em Ata.
6.3. O Pregoeiro(a) classificara o autor da proposta de menor preco e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor
preco, para panicipacao na fase de lances.

6.3.1. Quando nao forem verificadas, no minimo, trés propostas escritas de precos nas condicoes
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro(a) classificara as melhores propostas subseqiientes, até o
maximo de trés, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos
oferecidos.
7. DA FORMULACAO DOS LANCES
7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro(a) dara inicio a etapa de
apresentacao de lances verbais pelos licitantes, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes.

7.1.1. O lance devera ser ofertado pelo MENOR LANCE MENSAL.
7.2. O Pregoeiro(a) convidara individualmente os licitantes classificados, de forma seqtiencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preco e os demais, em
ordem decrescente de valor.
7.3. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro(a), implicara a
exclusao do licitante da etapa de lances e a manutencao do ultimo preco por ele apresentado, para efeito
de ordenacao das propostas.
7.4. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n" 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aosbens e servicos:

a) produzidos no Pais;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistarn em pesquisa e no on lvim to de

tecnologia no Pals. 1,!
Rua Santos Dumont, SIN - CEP: 63.500-168 — CNPJ N° 05.716.089I0001-00 - IGUATU - CE TE . (88) 3 I - I“I 7
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d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacao

7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato pilblico, para o qual os
licitantes serao convocados.
7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) podera negociar corn o
licitante para que seja obtido melhor preco, observado o critério de julgamento, nao se admitindo
negociar 'condiq6"es "diferentes "daqueias previstas neste
7 .7. Apos a negociacao do preco, o Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.
8. DA ACEITACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Como condicao prévia a aceitacao da proposta, o Pregoeiro(a) devera consultar o Portal da
Transparéncia do Govemo Federal (www.port.aldatranspareneia.g0v.br
<http://wwwportaldatransparencia.gov.br>), secao “Despesas - Gastos Diretos do Governo -
‘Favorecido ‘(pessoas fisicas, empresas e outros)”, berncorno "o Portal 'de Transparéncia ‘do Governo ‘do
Estado do Ceara e do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara, para verificar se o
somatorio dos valores das ordens bancarias por ele recebidas, no exercicio anterior, extrapola o limite
de R$ 4.800.000,00 (quatro milhoes e oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso H, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo
diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado. (Acordao n° 13.226 - 2° Camara -
TCU).

8.1.1. A consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar se o somatorio dos
valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessao publica da licitacao,
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o

.3 °., §§ 9°-Ae 12,da Lei Complernentar n° .123, de 2-006.
8.1.2. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite legal, o

Pregoeiro(a) indeferira a aplicacao do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo
3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, sem prejuizo das penalidades
incidentes.
,_ __~ . ._ ~ _ . _._. ._ _.._ , . .

8.2. Nao ocorrendo situacao de recusa com base na hlpotese acima, o(A) Pregoeiro(a) exarninara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relacao ao valor
estimado para a contratacao e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificacoes do objeto.
8.3. Quando a licitacao ocorrer por "lote", o licitante devera apresentar a planilha de custo e formacao
de precos, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, em até 48 (quarenta e oito)
horas. Se a licitacao ocorrer por item, o valor readequado a ser considerado, sera o valor do ultimo
lance ofertado.

if‘
Rua Santos DUIMDL sm - CEP: sa.soo-1sa - cum N° os.11s.oa9/0001-oo - IGUATU - ca TEL: ( a) ass1- ‘ '
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8.3.1. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveriio refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

I-8.3.2. Erros no preenehimento da planilha nao sao motive strficiente para a ‘desclassificacao ~da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracao do preco ofertado, e
desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratacao.
8.4. O Pregoeiro(a) também podera solicitar ao licitante que apresente documento contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificacao de sua exequibilidade, sob pena de nao aceitacao da
proposta.
8.5. Sera desclassificada a proposta fmal que:

8.5.1. Contenha vicios ou ilegalidades;
8.5.2. Nao apresente as especificacoes técnicas exigidas pelo Projeto Basico ou Termo de

Referéncia;
8.5.3. Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;
8.5.4. Apresentar precos unitarios superiores aqueles constantes da Planilha de Custo e

Formacao de Precos, obsewados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade;
8 :6. Tarnbém sera ‘desclassificada ‘a proposta final -que: .

a. Apresentar precos manifestamente inexeqiiiveis, assim considerados aqueles que as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a.1) média aritrnética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor orcado
pela administracao, ou ;

a.2) valor orcado pela administracao. comprovadamente, forem insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratacao pretendida;

8.6.1. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exeqiiibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
furrdarnentam ‘a “suspeita.
8.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, 0(a) Pregoeiro(a)
suspendera a sessao, informando a nova data e horario para sua continuidade.
8.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar nao for aceitavel, ou for desclassificada, o(a)
Pregoeiro(a) examinara a proposta subseqiiente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a apuracao de uma proposta que atenda ao Edital.

8.8.1. Nessa situacao, 0(a) Pregoeiro(a) podera negociar com 0 licitante para que seja obtido
preco melhor.

W
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8.9. No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas que nao alterem sua
substancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de classificacao.
8.10. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, 0 licitante devera comprovar sua condicao de
habilitacao, na forma determinada neste Edital.
9. DA HABILITACAO
9.1. Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, 0(a) Pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das
condicoes de participacao, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro de Fornecedores da Camara Municipal de Iguatu-Ce - RECAF;
‘b) Cadastro Nacional ‘dc Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido peia Controladoria-

Geral da Uniao (wwwportaldatransparencia.gov.br/ceis
<http://wwwportaldatransparencia.gov.br/ceis>);

c) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
<1rttp‘://vvww.c*nj .ju'sJbr/Dnprobittatte_az'1n1/con'su1tar;requerido7p11p>).

9.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tarnbém de seu
socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de irnprobidade administrativa, a proibicao de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

9.1.2. Constatada a existéncia de sancao, o(a) Pregoeiro(a) reputara o licitante inabilitado, por
falta de condicao de participacao.
9.2. Nao ocorrendo inabilitacao, a documentacao de habilitacao do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar sera verificada.

‘9.2.l. ‘Os documentos poderao ser apresentados em original, em copia autenticada por
competente ou por servidor da Administracao, ou por meio de publicacao em orgao da imprensa
oficial.
9.3. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

9.3.1.. Relafivos it Habilitacao Juridica:
a) No caso de empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabil‘ -.. I - limitada -

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente r istr 0 a J I ta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus m' i I ado e

‘E I
\lb
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c) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;
=d) extrato ‘cle informacoes particularizadas solicitadas ‘para finalidade -de comprovacao ‘de ‘dados
constantes de atos arquivados;

e) Inscrieao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

1) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacao
respectiva;

9.3.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhistaz
a. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Jun'dicas;
b. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidao conjunta negativa de

débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Mimicipal, do domicilio ou

‘sede -do licitante, pertinente ao ‘seu ramo 'de atividade "e compativel ‘com '0 ‘objeto contratual;
e. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, mediante certidao negativa de

débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos as contribuicoes previdenciarias e as de terceiros;
f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),

mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
g. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidao positiva com efeitos de
negativa.

9.3.2.1. Devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
‘CO‘Il1pTOVa(,'50 "de regularidade fiscai, mesmo ‘que "esta apresente ‘aigurna restricao, ‘sob pena 'de ‘ser
inabilitado.

9.3.3. Relativos a Qualificacao Econamico-Financeira:
a. certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da

pessoajuridica.
b. Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balaneos provisorios, podendo ser atualizados por ‘indices oficiais
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, na f'1 rma = al;

)1!
IL‘
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b.1. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

~b.2. As no exercicio em -curso ‘deverao apresentar ‘cépia ‘do
balanco de abertura ou copia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos
de abertura e encerramento;

b.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser
acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispoe o artigo 112 da Lei n° 5.764,
de 1971, "ou de uma 'dec'1ara"q5'o, "sob "as penas 'da1ei, 'de que tai ‘auditoria nao foi 'e"xigi'da pelo orgao
fisealizador;

b.4. A boa situacao financeira do licitante sera avaliada pelos Indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da
aplicacao das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial ou apurados
mediante consulta on ‘line, no caso de empresas insc'rita’s no RECAF;
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Q Passivo Circulante
b.5. O licitante que apresentar indices economicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui capital
minimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratacao ou do item
pertinente.

9.3.4. Relativos a Qualificacao Técnica:
‘a. Atestado de ‘Capacidade Técnica ‘ernitido por pessoa juridica ‘de ‘direito pufblico ou

privado, de forma que a licitante comprove ja ter fornecido servicos semelhantes, contendo clara
identificacao do emitente, visando a realizacao de possiveis diligéncias e a manifestacao quanto a
qualidade e/ou satisfacao dos servicos fomeeidos.

9.3.5. Documentos Complementares:
a. Declaracao, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos supervenientes

impeditivos para a sua habilitacao neste cename, conforme modelo anexo a este Edital;
b. Declaracao de que a empresa nao utiliza mao-de-obra direta ou ind' eta 1': menores,

confonne Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, o orm modelo
anexo a este Edital. ‘. . ‘Dr
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c. Declaracao de elaboracao independente de proposta.
9.4. O licitante que ja estiver cadastrado no RECAF em situacao regular, até o terceiro dia util
anterior a ‘data ~da abertura -da sessao -publica, ficara ‘clispensado -dc apresentar -os ‘documentos
comprobatorios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados.

9.4.1. A verificacao se dara mediante consulta, realizada pelo(a) Pregoeiro(a), devendo o
resultado ser impresso e anexado ao processo.

9.4.2. Na hipotese de algum documento que ja conste do RECAF estar com o seu prazo de
validade vencido, e caso o(a) Pregoeiro(a) nao logre éxito em obter a certidao conespondente através
do sitio oficial, o licitante devera apresentar imediatamente documento valido que comprove o
atendimento as exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacao, ressalvado a hipotese estabelecida no
§ 1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006..

9.4.3. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de fato
impeditivo da habilitacao.
9.5. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitacao, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de .pequeno .porte.

9.5.1. No caso de inabilitacao, o(a) Pregoeiro(a) retomara o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.
9.6. Para fins de habilitacao, o Pregoeiro(a) podera obter certidoes de orgaos ou entidades emissoras
de certidoes por sitios oificiais.
9.7. Nao serao aceitos documentos com indicacao de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
perrnitidos.
9.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a)
suspendera a sessao, informando a nova data e hora-rio para a continuidade da rnesrna.
9.9. No julgamento da habilitacao, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fms de habilitacao.
9.10. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

9.10.1. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo tenno inicial coirespondera ao momento em que 1 pr onente for
declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da a .-. inistrag: pub 'ca,
para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito e e issa de ve I is
certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa. .1‘

, /.
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9.10.2. A prorrogacao do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser concedida
pela Administracao quando requerida pelo licitante, a nao ser que exista urgéncia na contratacao ou
prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

9.10.3. A declaracao do vencedor de que trata este subitem acontecera no momento
imediatamente posterior a fase de habilitacao, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a
abertura da fase recursal.

9.10.4. A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito
-a ‘contratacao, ‘sem prejuizo ‘das ‘sancoes previstas no "artigo 81 'cla Lei 11° 8.666, ‘dc 1993, ‘sendo
facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar
a licitacao.
9.11. Da sessao publica do Pregao sera lavrada Ata, que mencionara todas os licitantes presentes, os
lances finais oferecidos, bem como as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento, devendo a
Ata ser assinada pelo Pregoeiro'(a) e portodas os‘1icitan'tes presentes.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. Quando a licitacao ocorrer por "lote", 0 licitante devera apresentar a proposta fmal, contendo a
planilha atualizada de custos e formacao de precos e eventuais justificativas apresentadas pelo
.proponente vencedor, devendo ser encaminhada no .prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
solicitacao do(a) Pregoeiro(a). Se a licitacao ocorrer por item, o valor da proposta final a ser
considerado, sera o valor do ultimo lance ofertado.

10.1.1. A proposta final devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo ou seu representante legal-.

10.1.2.A proposta final devera conter a indicacao do banco, numero da conta e agéncia do
licitante vencedor, para fms de pagamento.
10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer da
execucao do contrato e no momento de aplicacao de eventual sancao a Contratada, se for o caso.
ll. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal, qualquer licitante
podera, ao final da sessao publica, de forma imediata e motivada, manifestar sua intencao de recorrer,
quando lhe sera c-oncedido o prazo de trés dias para apresentar as razoes do recurso, ficando os demais
-licitantes, desde logo, int-irnados par-a, quorendo, -apresentarem contra razoes em igual prazo, que
comecara a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.
11.2. A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante quanto a intencao de - ~ - importara
a decadéncia desse direito.

//I
4;‘!I Q
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11.3. Cabe ao Pregoeiro(a) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os a autoridade
competente quando mantiver sua decisao.

11.3.1. A analise quanto ao recebirnento -on nae do recurso, pelo Pregoeiro(a), ficara adstrita a
verificacao da tempestividade e da existéncia de motivacao da intencao de recorrer.
11.4. O acolliimento de recurso, pelo Pregoeiro(a), ou pela autoridade competente, confonne o caso,
importara invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.5. Nao serao conhecidos os recursos cujas razoes forem apresentadas fora dos prazos legais.
12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
12.1. O objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a),
caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular decisao dos
recursos apresentados.
12.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.
13. D0 CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Apos a homologacao da licitacao, a Adjudicataria tera o prazo de até 05 (cinco) dias uteis,
-contados a partir -cla -data -cle sua -convocacao, para assinar -o Contrato ‘on retirar ‘a Nota ~de Ernperrho -ou
instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacao, sem prej uizo das
sancoes previstas neste Edital.

13.1.1.0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada da Adjudicataria e aceita pela Administracao.
13.2. Se a Adjudicataria, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota dc Empenho, nao
comprovar que mantém as condicoes de habilitacao, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar
o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificacao, para, apos feita a negociacao, verificada a aceitabilidade da proposta e
comprovados os requisitos de habilitacao, celebrar a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas
neste Edital e das demais cominacoes legais.
13.3. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3.1. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).
13.4. E vedada a subcontratacao total do objeto do contrato.

13.4.1.E permitida a subcomratacao parcial do objeto do contrato, desde que . dopleo
Camara Municipal de Iguatu-Ce. I
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13.5. A Contratada devera manter durante toda a execucao da contratacao, em compatibilidade com as
obrigacoes assu1nidas,todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.
13:6. Durante a vigéncia ~da ‘contratacao, a fiscalizacao sera exercida ‘por um representante rda
Contratante, ao qual competira registrar em relatorio todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas e
dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacao dos servicos, de tudo dando ciéncia a
Administracao.
14. DA VIGENCIA DA CONTRATACAO
14.1. O prazo de vigéncia da contratacao sera de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do
instrumento, ou da data da retirada da Nota de Empenho, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de
1993.
14.2. A critério da CONTRATANTE e com a anuéncia da CONTRATADA, este contrato pode ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos, mediante termo aditivo, até o limite de 48 (quarenta)
meses.
14.3. A prorrogacao dependera da realizacao de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade,
para a Administracao, das condicoes e dos precos contratados
15. DO PRECO

15.1. 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 variacao do Indice Geral de Precos do Mercado -
IGP-M, ocorrida no periodo ou outro indicador que o venha a substituir.
15.2. O periodo minimo de um ano para o primeiro reajuste sera contado a partir da data limite para
apresentacao das propostas constante do instrumento convocatorio.
15.3. O reajuste é direito do contratado e nao podera alterar o equilibrio economico e financeiro
contratual, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condicoes efetivas da
proposta.
16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacoes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referéncia e na
minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
17. DO PAGAMENTO

17.1. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do adimplemento da
obrigacao e apresentacao da ‘Nota ‘Fiscal/Fzitura pela'Contratada.

17.1.1. Os pagarnentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
17.2. O .paga1nento somente sera efetuado apos o “atesto”, .pelo servidor comp ta
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servicos executad
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17.2.1.0 “atesto” fica condicionado a verifioaoao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servioos efetivamente prestados.
17.3. Havendo erro na aprcsentaoao -da Nota Fiscal/Fahrra on ‘dos ‘documentos pertinentes a
contrataofio, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidaofio da despesa, 0 pagamento ficara pendente
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento
iniciar-se-a apos a comprovaoao da regularizaofio da situaoao, nfio acarretando qualquer onus para a
Contratante.
17.4. Sera efetuada "a retenqao ‘ou ‘g1o‘sa no pagarnento, proporciorral ‘a irregularitlade verificada, ‘sem
prejuizo das sanooes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.4.1. n50 produziu os resultados acordados;
17.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou 1150 as executou com a qualidade minima

exigida;
17.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuoao do servigzo,

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada,
17.5. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta aos sitios oficiais, para verificar a
manutenoao das condiooes de habilitaoao da Contratada.

17.5.1. Quanto ao Imposto sobre Servioos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado 0
disposto na Lei Complernentar n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

17.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retenoao quanto aos impostos e contribuiooes abrangidos
.pelo referido regime, em relaoao as suas receitas préprias, desde que, a cada pagamento., apresente a
declaraofio de que trata 0 artigo 6° da Instrugzao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
17.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em
conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislaofio vigente.
17.7. ‘Sera considerada como data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
17.8. A Contratante nfio se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que powentura nao tenha sido acordada no contrato.
17.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Comratada nio 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 0 pagamento até a data do efetivo pagamento,
a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:
EM = l X n X VP '

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido it
'7
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I = lndice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:
I = (6 / 100)

365
N = Numcro dc dias entre a data limite prevista para 0 pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela cm atraso
17.10. Demais exigéncias estabelecidas no termo de referéncia.
1s. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
18.1. As despesas decorrentes da presente contratacfio correrfio a conta de recursos especificos
consignados no Orcamcnto da Camara Municipal dc Iguatu-Ce deste exercicio, na dotacfio abaixo
discriminada: 0101.01.031.000l.l.001 (Desenvolvimento das atividades legislativas) e no elemento de
‘despesa 313.90.39.00 -(outros servioos teroeiros -pessoa juridioa).
19. DAS INFRACQES E DAS SANCGES ADMINISTRATIVAS

19.1. Cometc infracao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de
2000, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacéio:

-19.1.-1. Nao retirar -a nota do empenho, ou +150 -assinar o contrato, ‘quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta;

19.1.2. Apresentar documentacao falsa;
19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
-19.-1.4. Nao rnant-iver-a sua propostadeatrodepr-azode validade;
19.1.5. Comportar-se de modo inidoneo;
19.1.6. Cometer fraude fiscal;
19.1.7. Fizer declaraofio falsa;
19.1 I8. Ensejar 0 retardamento da execucao do certame.

19.2. A licitante/Adjudicatéria que cometer qualquer das infracoes djscriminadas no subitem anterior
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

b. Impedimento dc licitar e de contratar com a Camara Municipal de Iguatu-Ce e
descredenciamento no RECAF, pelo prazo de até cinco anos; _,

19.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as dema' sancoe
l9_3..Asinfiac5es esancfiesrelativas aatospraticadosno decorrer da contratac5o- 0,» e 1 ,. 1 O
Termo dc Referéncia. AL‘£0!
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19.4. A aplicaciio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara 0 contraditorio e a ampla defesa, observando-se 0 procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993.

19.5. A autoridade competente, na aplicacfio das sancoes, levara em consideracfio a gravidade da
conduta do infrator, 0 carater cducativo da pena, bem como 0 dano causado a Administracfio,
observado o principio da proporcionalidade.
19.6. As multas serao recolhidas em favor da Camara Municipal de Iguatu-Ce, no prazo rnaximo dc 72

‘(setenta e duas) horas, ‘a ‘contar ‘(la ‘data do "rece*biinento "da 'c'ornurricac5o enviada peia ‘autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio de Iguatu e cobradas
judicialmente.
19.7. As penalidades serfio obrigatoriamente regislradas no RECAF.
19.8. As sangzoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
20. DAS nrsrosrcorzs GERAIS
20.1. Até dois dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio do pregao.

20.1.1. Cabera ao Pregoeiro(a) decidir sobre a peticao no prazo de até vinte e quatro horas.
20.1.2.Aco1hida a impugnacao contra 0 ato convocatorio, sera designada nova data para a

realizacao do certame, observando-se as exigéncias quanto a divulgacao das modificacoes no Edital.
20.2. Qualquer modificacao no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicacfio em que
‘se ‘den '0 ter-rto 'o‘ri'g’in'al, re'a’orin'do-'se '0 prazo inicialrnerite 'estab'e1e'ci'do, exceto ‘quando,
inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
20.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subseqtiente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao do
Pregoeiro(a) em contrario.
20.4. E facultada ao Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao, a promocao
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusfio
posterior de documento ou informacfio que deveria constar no ato da sessao publica.
20.5.. No julgamento da habilitaoio e das propostas, o Pregoeiro(a) podera sanar erros on falhas que
nao alterem a substfincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fms de
habilitacao e classificacfio.
20.6. A homologacfio do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratac o.

‘Hy‘
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20.7. A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitatorio podera revoga-lo em face
de razoes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente coinprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
20.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.
20.9. O iicitante "devera manterpreposto, "aceito pela Adiirirrisiracao, no local ‘do ‘service, ‘se for "o "caso,
para representa-lo na execucao do contrato.
20.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.
20.11. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.
20.12. As normas que disciplinain este Pregao serfio sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o .principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
20.13. Em caso de divergéncia entre disposicao do Edital e das demais pecas que compoem o processo,
prevalece a previsao do Edital.
20.14. O Edital e seus Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos no orgao situado no endereco Rua Santos
Dumont, ‘S/N — Cenlro — Iguatu - Ceara, nos dias uteis, no Iiorario das‘0'8 as 13 horas.

20.14.1. O Edital também esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico
www.tce.ce.gov.br.
20.15. Os autos do processo administrativo permanecerao com vista fianqueada aos interessados no
orgao, situado no endereeo -Rua Santos Dumont, S/N — Centro - lguatu - Cearaf, nos dias nteis, no
horario das 08 as 13 horas.
20.16. Em caso de cobranca pelo fomecimento de copia da integra do edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reproducao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III, da
Lei n° 10.520, de 2002.
20.17. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposicoes constantes da Lei ri° 10.520, de 2002, do
Decreto n° 3.555, de 2000, da Lei n° 8.07 8, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, do Decreto n°
3.722, de 2001, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

\. _,.-
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20.18. O foro para dirimir questoes relativas ao p
exclusao de qualquer outro.

J é Candida rretoNeto

‘Iguatu/C ‘* 6 '0-de202-1

\‘../
Y

1.375-I0‘
/

resente Edital sera o da Comarca de Iguatu, com
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

FUNDAMENTACAO LEGAL
1.0 Decreto N”. 3.555/2000 - Art. 8°, II c/c Art. 3°, caput e incisos I a III, da Lei Federal n.° 10.520/02,
bem como, no que couber, as determinacoes constantes da Lei N.° 8.666, de 21/06/1993.
2. DEFINICAO no OBJETO

2.1. O presente documento apresenta a definicao do objeto e sua motivacao para contratacao, assim
como a descricao da solucao em Tecnologia da Informacao (TI) e dos equipamento em regime de
comodato, prestacao de servicos de licenciamento de softwares de gestao legislativa, aplicacao mobile
eletronica, sistema dc protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votacao eletronica, ata eletronica, e-
sic, ouvidoria, web site (portal), gestao de contendo, customizacao de layout, migracao de dados,
implantacao, treinamento de servidores, suporte técnico e manutencao, pelo periodo de 12 (doze) meses.
2.2. Entende-se a Migracao dos Dados a conversao dos dados existentes nos softwares em uso para o
sofiware recém locado, permitindo a continuidade do acesso a essas informacoes.
2.3. Entende-se por Implantacao: a carga dos dados, a instalacao e disponibilizacao do SOFTWARE
nos servidores e estacoes de trabalho disponiveis na ADMINISTRAQAO e as configuracoes e
parametrizacoes de funcionamento do sistema.
2.4. Entende-se por Treinamento: Aquisicao sistematica de conhecimentos, conceito, regras ou
habilidades necessarias a operacionalizacao do SOFTWARE que é objeto da presente licitacao.
2.5. Entende-se por Customizacoes as modificacdes nos softwares que sejam decorrentes da legislacao
e inerentes as atividades da Camara Municipal de Iguatu-Ce.
2.6. Entende-se por Suporte Técnico: Instalacao e configuracao dos softwares administrativos objeto
dessa licitacao, configuracao do sistema de banco de dados (se necessaiio), atendimentos via telefone e
acesso remoto para dirimir eventuais duvidas de utilizacao e/ou operacionalizacao dos sofiwares, bem
como correcoes de erros de funcionamento dos mesmos, e caso estes erros nao possam ser resolvidos
nestas vias de comunicacao, deverao ser resolvidos in-loco, sem qualquer custo adicional para a
licitante.
2.7. Entende-se por Manutencao o processo de melhoria e otimizacao dos softwares ja locados, como
também reparo de defeitos.
2.8. A contratada devera fomecer todos os materiais e mao-de-obra necessarios para a execucao dos
sen/icos.
2.9. Nao serao efetuados quaisquer pagamentos a titulo de despesas com transporte, alimentacao e
estadia dos prestadores de sen/ico, bem como quaisquer outras despesas para a execucao do contrato.

\s.._l
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2.10. Os servicos que deverao ser executados pela empresa contratada, estao especificados
detalhadamente no Termo de Referéncia.
3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

3.1. Os processos de gestao legislativa nesta Casa deverao ser aprimorados para atender de maneira
eficiente as demandas administrativas e legislativas que implicam na utilizacao de recursos, bem como
atender as exigéncias normativas constantes da Lei n° 12.527 de 18 de novembro de 2011.
Assim, com a informatizacao do rito processual legislativo, facilita as atividades dos parlamentares
internamente na Casa e, ao mesmo tempo, permite aos cidadaos acompanharem, via web, todo o
andamento dos Processos Legislativos além do acesso a Legislacao existente.
Outra necessidade urgente da Camara Municipal de Iguatu-Ce é a realizagao de sess6es por
videoconferéncia visando, controle de registro de presenga nas sessdes, controle de tempo de uso da
palavra nas tribunas, discussao e votagao das matérias, visando agilizar o atendimento as demandas do
Municipio para desenvolvimento das agfies de combate a pandemia do CORONAVIRUS — Covid-19.
Com o numero de casos confirmados a cada dia, o Brasil tem desenvolvido novas solugdes para o
atendimentos das agdes de combate a pandemia. Diante do exposto a Cémara Municipal de Iguatu-Ce
consciente de suas obrigagdes com relagfio as deliberaqdes de interesse da Municipalidade,
disponibilizaré aos vereadores e vereadoras sistema de deliberaqfio remota interligado com
videoconferéncia, destinado a viabilizar o funcionamento do Plenério durante a emergéncia de saude
publica de importancia intemacional. _
Nesse sentido, releva-se instrumento indispensavel ao gestor publico solucoes tecnologicas integradas
para gerir informacoes e nonear a sua tomada de decisoes, com vistas a aperfeicoar a gestao legislativa
e a transparéncia, de modo, a dar cumprimento fiel aos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiéncia.
Também faz necessario ressaltar que a Camara Municipal de Iguatu-Ce nao possui equipe técnica

propria para ser alocada no desenvolvimento dessa solucao, nem se afiguraria vantajoso contratar
pessoal para tal, dada a exiguidade do prazo e o fato de que desenvolver sistemas de informacao nao é a
finalidade desta Entidade.
Além disso, ha solucoes disponiveis no mercado que prometem suportar os processos de gestao de
forma integrada, promovendo qualidade e agilidade das informacoes no fluxo entre os departainentos.
Diante do exposto, surge a necessidade de se proceder a contratacao de pessoa juridica para prestacao
de servicos técnicos especializados de locacao de software destinado a gestfio dessa casa legislativa.
4. DESCRICAO DA SOLUCAO
4.1. Trata-se de licenciamento de softwares de gestao legislativa, aplicacao mobile eletronica, sistema de
protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votacfio eletronica, ata eletronica, plenario virtual com
videoconferéncia, e-sic, ouvidoria, web site (portal), customizacao de layout, 54a o e dados,
implantacao, treinamento de servidores, suporte técnico e manutencao, pelo periodo d 12 doz) -.+
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apoiando a Camara Municipal nas suas atividades relacionadas ao processo legislativo em geral, como:
elaboracao de proposicoes, protocolo e tramitacao das matérias legislativas, organizacao da pauta da
sessao, registro de votacoes nas sessoes plenarias e o controle integral de todos os eventos das sessoes
plenarias, incluindo registro de presenca, votacao, controle do tempo de tribuna, vinculacao de
conteudo inultimidia e geracao e emissao automatica de atas e diversos relatorios, em total
concordancia com o regimento intemo, devendo o mesmo ser totalmente integrado ao painel de
votacao elelronica, e app de autenticacao (login) e votacao em terminais tipo tablete utilizados pelos
parlamentares, na forma de produto acabado, estabilizado e disponivel no mercado brasileiro, com
capacidade de automatizar os requisitos técnicos estabelecidos neste Tenno de Referéncia.
4.2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
4.2.1. SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA
O sistema deve disponibilizar para qualquer cidadao, sem a necessidade de autenticagao no sistema,
mecanismos de acesso as principais atividades de uma Casa Legislativa, considerando: a composigao
da Mesa Diretora; o trabalho das Comissoes; o trabalho diario do Plenario (Ordem do Dia);
informaqoes sobre os Parlamentares, indo desde dados pessoais até a sua participacao na construgao
das leis; pesquisa as Matérias Legislativas em Tramitagao e Pesquisa as Leis;
Permitir o acesso a composigao da Mesa Diretora atual e a todas as composigoes de Mesa de gestdes
anteriores que tenham sido cadastradas no sistema;
Possibilitar, dentro de uma Legislatura, acessar a composiqao da Mesa em cada Sessao Legislativa;

Permitir o acesso as Comissoes cadastradas no sistema (atuais e passadas) bem como os parlamentares
que participam ou participaram das mesmas;
Permitir o acesso as proposiqdes 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)
bem como os parlamentares que palticipam ou participaram das mesmas;
Possibilitar a visualizagao dc uma matéria especifica, por meio da selegao da matéria, clicando com o
cursor posicionado sobre o seu titulo, tanto no expediente como na ordem do dia.
Disponibilizar a pauta das sessoes atuais, futuras e passada;
Disponibilizar automaticamente no portal do legislativo a ata da sessao, logo apos a a aprovagao na
sessao seguinte;
Disponibilizar via web aos parlamentares a protocolizaqao de proposigdes corn a emissao do respectivo
protocolo e seu acompanhamento de toda a tramitagao do processo;.
O sistema deve disponibilizar para qualquer cidadao, sem a necessidade de autenticaqao no sistema,
mecanismos de acesso aos processos legislativo, permitindo ainda o acompanhamento via portal ou
email pessoal;
Permitir o acesso e consulta de biografia, filiaqoes, mandatos e produgao legislativa d '. lamentares
da Legislatura atual ou de qualquer outra legislatura cadastrada no sistema;
Permitir consultar as matérias legislativas por tipo, ano, ndmero, autor, assunto ou por 1 - . ._ o 1;

\.
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Inclusao, alteragao e consulta as normas juridicas que atendam aos critérios informados. Se nenhum
critério for informado, todas as Nonnas cadastradas no sistema devem ser recuperadas;
Emissao de relatérios sobre as Matérias Legislativas produzidas pela Camara Municipal por diversos
critérios de selegao, como por exemplo por ano e agrupadas por autor e tipo.
Disponibilizagao de aplicagao mobile eletronica baseada em integragao com API (Application
Programming Interface) REST (Representatitonal State Transfer), para login, acompanhamento da
pauta da sessao, registro dc presenga na sessao e na ordem do dia, registro de votagao com as opgdes de
SIM ~ N/'-10 — ABSTER, possibilidade de desempate pela presidéncia da casa, transferéncia de tempo
do orador, solicitagao de parte, controle de questao de ordem, votagao da ata da sessao anterior,
acompanhamento dos despachos recebidos e expedidos no expediente, votagao em lote(bloco) e
acompanhamento da relagao de oradores inscritos nos diversos expedientes.
Disponibilizagao de aplicagao mobile eletronica baseada em integragao com API (Application
Programming Interface) REST (Representatitonal State Transfer), para utilizagao pelos parlamentares
da casa, o qual deve permitir protocolar proposigdes via smarfone, consultar a Lei Organica,
Regimento Interno, Legislagao Municipal, Federal e Estadual, pauta das sessdes, inclusive as sess6es
passadas, consulta as ata das sessdes, consulta as comissdes e suas respectivas agendas de reuni6es.
Disponibilizagao de aplicagao mobile elelrénica baseada em integragao com API (Application
Programming Interface) REST (Representatitonal State Transfer), para utilizagao pelos parlamentares
da casa, o qual deve pennitir realizagao das sessoes virtuais com videoconferéncia, controlando o
registro de presenga, discussao e votagao das matérias e controle de uso de tribuna pelos parlamentares.
O sistema devera executar de forma simultanea, a abertura da reuniao, incluir nome e parametros
especificos de identificagao, data, hora, habilitar o registro das presengas pelos Parlamentares e acionar
as demais partes do painel.
O sistema devera executar a sequéncia da abertura e registrar nome, parametros especificos de
identificagao, data, hora, oradores inscritos e acionar as demais partes do painel.
O sistema devera executar a sequéncia da abertura e registrar nome, identificagao, data, hora, nome da
matéria em votagao, tipo de votagao, acionamento do cronometro, alarme sonoro e, todas as demais
tarefas deste sistema.
O sistema deveré executar a sequéncia do fechamento da votagao ativada, depurar e armazenar 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 deveré executar o fechamento da reuniao quando comandada pelo operador, observando
todas as variéveis e dados ocorridos durante a realizaqao da segao, sua pauta e todos os seus itens.
O sistema devera permitir ao Parlamentar registrar a sua presenga no painel apregoador através de
qualquer um dos Terminais registradores existentes. O Parlamentar, para registrar a sua presenga
devera se identificar previamente no painel eletronico através de sua senha. O p ' e de ~ raportar
recurso comandado pelo operador para mostrar ou nao as presengas registradas pos arlae A es,
inclusive o total registrado. O presidente da reuniao podera solicitar recomposig ~ 1,‘; a4\\L‘
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qualquer momento, através de comando do operador, momento em que o painel devera zerar as
presengas anteriormente registradas.
O sistema deveré permitir que o Parlamentar registre o seu voto somente a partir das seguintes
condiqdes: a) - Ter a sua presenga registrada; b) - Utilizar registradores previamente habilitados; c) -
Se identificar através de sua senha; d) - Observar o inicio e fim do periodo de votagao através do
cronémetro do painel; e) - O Presidente da reuniao devera ter a sua disposigao, comando para encerrar
ou nao a votagao, assim como exibir ou nao os resultados; f) - Os relatérios deverao estar a disposigao
imediata do Presidente da reuniao, quando solicitados;
O sistema deve permitir o controle de votaqao nominal ostensiva e nominal secreta, prevista no
Regimento Intemo desta Casa Legislativa.
O Software de gerenciamento e operagao do sistema de votagao devera dispor de recurso de ATA
Eletrénica para geragao e emissao semi-automatica da Ata ao final de cada Sessao. A ATA é o resumo
de todos os assimtos tratados durante a Sessao Plenaria e devera conter a descrigao da integra dos
acontecimentos da reuniao, sendo operada concomitantemente pelo Operador do Sistema de Votaqao
sem a necessidade de mao de obra complementar.
O Sistema devera dispor de recursos para a obtengao automatica, sem a necessidade de digitagao, das
seguintes informagdes no transcorrer da reuniao: - Data e hora de abertura e encerramento da Sessao;
- Identificagao dos membros que compoem a Mesa Diretora; - Relagao dos parlamentares presentes: -
Geral - A cada recomposigao - A cada votagao - A cada orador - Relagao dos parlamentares ausentes:
- Geral - A cada recomposigao - A cada votacao - A cada orador - Listagem das Matérias
apresentadas: - Nome - Autor - Encarninhamento as comissfies - Listagem dos oradores inscritos,
incluindo os seguintes dados por orador: - Nome - Tempo - Tipo de Fala - Votagao Relacionada -
Listagem das vota<;6es, podendo conter para cada votagao: - Listagem das matérias votadas - Nfimero
votagao - Tipo Votagao (Secreta, Nominal, Simbolica, Parecer) - Tipo Quorum Votagao (Maioria
simples, absoluta ou qualificada, ...) - Tumo - Votos - Totais - Presentes - Sim - Nao - Absten(;a'o -
Votos - Resultado - Pennitir 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 - Alinhamento a direita,
centralizado, a esquerda ou justificado - Tabelas - Permitir o reaproveitamento de textos para edigao
de Atas futuras.
Armazenamento de normas juridicas e demais atos em padrao XML (Extensible Markup Language),
linguagem utilizada na web.
4.2.2. APLICACAO MOBILE ELETRONICA
Baseada em integragao com API (Application Programming Interface) REST
(RepresentatitonalStateTransfer), para utilizagao pelos parlamentares da casa, o qual deve permitir
protocolar proposi<;6es via smarphone, consultar a Lei Organica, Regimento Interno, Legislagao
Municipal, Legislagao Estadual, Legislacao Federal, pauta das sessfies, inclusive as s esanteriores,
consulta as atas das sessdes, consulta as comissdes, consultas de parlamentares restiva
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produgao legislativa, protocolar documentos, utilizar o e-sic, ouvidoria, falar com o(s) vereador(es),
acessar a carta de servigos ao cidadao, emitir notificagdes com relagao ao protocolo, tramitagao e
deliberagao dc matérias, ao chefe do poder executivo, poder legislativo e aos cidadaos, permitir ao
cidadao opinar quanto as proposigdes do protocoladas, gerando estatisticas a ser enviadas ao presidente
da camara; consultar a mesa diretora; disponibilizar canal para consultas relacionadas a atividade
legislativa, estrutura e administragao da Camara Municipal; disponibilizar canas de interagao entre o
cidadao e o parlamentar; consulta a prestagtao de contas de gestao.
4.2.3. PLENARIO VIRTUAL COM VIDEOCONFERENCIA
Baseada em integragtao com API (Application Programming Interface) REST
(RepresentatitonalStateTransfer), para utilizagao pelos parlamentares da casa, o qual deve permitir
controlar as cameras pelo presidente ou responsavel pela condugao no sistema durante a sessao
legislativa; gravaqao das sessdes/reunides; lransmissao via faoebook e youtube; criptografia dos recursos de
ponta a ponta; registro de presenga via computador ou aplicativo; discussao e votagao da ata da sessao
anterior; discussao e votaqao de proposigdes; 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 recebidos,
expedidos e intemos, constando dentre as principais funcoes o protocolo de documentos recebidos,
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:
ninnero do protocolo, referéncias, origem, destino, tipo e assunto.
4.2.5. PAINEL DE VOTACAO ELETRONICA
Sistema para auxiliar na organizacao das sessdes plenérias, facilitando e agilizando o controle das matérias
apresentadas no expediente e das pI'0pOSi§56S apresentadas, discutidas e votadas na ordem do dia, devidamente
integrado com site (portal) do legislativo, sistema de gestao legislativa e fluxo do processo legislativo,
pennitindo a tramitagao das proposigdes desde o recebimento da matérias até a sua disponibilizagao para
deliberacao no painel de votaeao eletrénica.

O sistema deve auxiliar a presidéncia da casa conduzir os trabalhos durante a sessao plenéria, de forma fécil e
segura, seja nas sessiies ordinérias, extraordinérias, espcciais ou solenes, mantendo o Presidente da Casa
informado sobre o quorum necessério ou nao para iniciar a sessao, parametrizado de acordo com o Regimento
Interno
Permitir a realizagtao de votagao de proposigfies, atas, Mesa Diretora, votagfies abertas on secretas, exibindo
escrita e verbalmente o resultado da votagao, inclusive solicitando o Voto de Minerva do Presidente, caso seja
necessério.
Leitura (audio) automatico das proposigdes protocoladas e submetidas a leitura no expedient - =1 como da ata
da sessao anterior.
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4.2.6. SISTEMA ELETRONICO D0 SERVICOS DE INFORMACOES A0 CIDADAO —- (E-SIC)
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O sistema deve permitir que qualquer pessoa, fisica ou juridica, encarninhe pedidos de acesso a informagao,
acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitagao realizada;
Permitir ao cidadao entrar com recursos e apresentar reclamagoes;

Controlar o registro de pedidos;
Controlar as respostas de pedidos de informacao;
Elaborar relatorio anual sobre o cumprimento da LAI;

Controle de recursos e respostas;

Controle de perfil de usuarios;

Possibilidade de alteraeao de dados e-SIC, com a devida atualizaeao de email, uma vez que todos os avisos do e-
SIC serao enviados para o email cadastrado.

Controle de localizacao de pedidos;

Controle de recebimento de pedidos;

4.2.7. SISTEMA DE OUVIDORIA
O sistema de ouvidoria deve constar no minimo as seguintes ftmcionalidades:
Registro de manifestagao para 0 Cidadao - Servidor ou Cadastrador de manifestagoes fazer o registro
da sugestao, elogio, solicitaeao, reclamacao ou dennncia;
Alterar Cadastro — Permitir ao servidor poder alterar os dados do seu perfil, exceto o e-mail; Tratar
Manifestagoes — Permitir aos servidor pode analisar as manifestagoes recebidas pela ouvidoria;
Gerenciar Usuarios - Permitir ao administrador local poder visualizar dados do cidadao, incluir e
alterar os dados de servidores;
Encaminhamentos de Manifestagoes — Permitir ao servidor poder visualizar a lista de manifestagoes 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 contendo, 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
Administrador; 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 publicacao das mesmas no site publico;
c) aferramenta de gestao de contendo devera ser integralmente utilizada através da internet.
A solucao de software para a gestao do Portal do Legislativo que a Camara Municipal de Iguatu-Ce pretende
contratar através deste processo licitatorio pode ser definida como um sistema de informacoes para a
plataforma web, ja desenvolvido e devidamente testado, compativel também, com platafo 11 . -1 obile.
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A solucao devera contar com concepcao de modo a propiciar a operacionalizacao da solucao num modelo de
camadas, onde todos os softwares que a compoem estejam publicados no ambiente dc hospedagem (datacenter)
que a suportara, de modo que sejam mantidos em camadas distintas, a saber:
A CAMADA DE BANCO DE DADOS devera ser suportada por sistema gerenciador de banco de dados

PostgreSQL, sendo composta pelos registros que integram as tabelas do modelo de dados, e também pelos
componentes de software encapsulados no SGBD, como: triggers, stored procedures, etc.

A CAMADA DE APLICACAO devera ser suportada por servidores dc aplicaqocs, onde deverao ser
operaeionalizados os artefatos que corresponderao aos componentes de software, responsaveis por
gerir oprocessamento das regras denegocio doPortal do Legislativo.
A CAMADA CLIENTE devera ser mantida pelos softwares de navegaqao na intemet (web

browsers) e sera responsavel pelo gerenciamento da interface operacional do Portal do Legislativo.
4.2.8.1. REQUISITOS FUNCIONAIS DASOLUCAO - ESPECIFICACGES GERAIS DE

ACESSIBILIDADE
Acessibilidade a portadores de necessidades especiais

1. No acesso poblico o sistema devera incorporar conceitos de acessibilidade a poitadores de
necessidades especiais, segundo os preceitos do Decreto 5.296 de 02/12/2004, que regulamenta
as ieis r1° 10.048, "cle 08/11/2000, que do pn"ori"dade de atendimento as pessoas portacloras de
deficiéncia, e 10.098, de 19/12/2000, que estabelece nonnas gerais e critérios bésieos paraapromoqao
da acessibilidade. O novo site, deveré também atender as diretrizes da Cartilha de Usabilidade elaborada
pelo Ministério do Planejamento, Orcamento eGesfio,através da Secretaria de Logfstica e Tecnologia da
Informagao. Nao poderé apresentar erros conforme disposto no eMAG, versao 3.0, bem como atender
todos os pontos obrigatorios de acessibilidade confonne regras estabelecidas pelo WCAG 2.0. Estas
avaliagoes serao validadas pelo software ASES Desktop versao 2.0.16 (ou superior) que esta
disponivel para download no endereco https://softwarepublico.gov.br/social/ases.

2. O site nao deveré tao-somente, ser disponibilizado num formato que tem potencial para ser lido por
"leitores de tela" (screenreaders) usado por deficientes visuais, este deveré também, possuir ferramenta
que visa a facilitar e agilizar a navegaqao. Ressalte-se, que existem organizagoes que estabelecem
preceitos sobre a acessibilidade, que consideram também limitaqoes ligadas a capacidade do
equipamento utilizado para acesso a Internet. As regras que serao seguidas para o Portal do Legislativo
foram baseadas em textos retirados dos seguintes sites:

http://emag.govemoeletronico. gov.br/cursoconteudista/desenvolvimento-web/recomendacoes-
de-acessibilidade-wcag2.html
https://softwarepublico.gov.br/social/ases
www.serpro.gov.br/acessibilidade

Fr

3. As regras de acessibilidade que deverao ser seguidas para o Portal do Legislativo sa
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Imagens e Anirnagoes:
Utilizar o atributo "alt" para descrever a fungao dc cada elemento visual da pégina web;

Imagemaps:
Utilizar mapas client-side (0 tag “map") e texto para as regioes a serem selecionadas pelo mouse

(“clicéveis"); Multimidia:
Incluir legendas e transc1'i<;6es para o audio e descrieoes para o video;

Hiperlinks:
Utilizar texto que faga senti do fora do contexto. Evitar frases tais como " clique aqui " (utilizar, por exemplo, ”ir
para a pégina principal";

Organizagao da Pagina:
Usar cabegalhos, listas e uma estrutura consistente, bem como codigo ”CSS" para formatar o layout sempre
que possivel, de forma que nenhuma ir1forn1a<;'ao fique sem sentido sem a formataqao;

Web semantica:
Usar semanticamente as tags "HTML", proporcionando uma rnelhor facilidade de leitura do codigo pelos
leitoresdetelae buscadores;

Gréficos e Diagramas:
Sumarizar o conteodo ou usar o atributo “longdesc”;

Scripts, applets e plug-ins:
Fornecerconteodo altemativo parao caso de tais recursos estarem desabilitados ou de nao serem
suportados pelobrowser;

Frames:
Usar a tag "nol'rames" e empregar titulos significativos;

Tabelas:
Tomar compreensivel a leitura linha a linha. So seré admissivel para tabulaeio de dados, nunca como
forma de estruturacao do site;

Teclas de atalho:
Criar teclas de atalho "para as priricipais funeoes do site ‘(Exx Menu, eonteiido, busca);

Controle do usuario:
Todo o contelido do site deveré ser controlado pelo usuério, sem permitir que sejam feitas atualizagoes de
conteodo ("refi'esh”) de forma automatizada, ou troca de informagao sem a interagao do us
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Independéncia de navegadores:

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

Cores:
Assegurar que todas as informagdes veiculadas com cor estejam também disponiveis e sejam compreensiveis
sem cor (por exemplo, valores financeiros precedidos por "-" ou delimitados por parénteses quando estiverem
negativos). E importante também que a combinagao de cores entre o fundo e o primeiro plano seja
suficientementecontrastanteparapoderservistaporpessoas com cromo deficiéncias;

4. Compatibilidade com os "Browsers" mais Utilizados
Web browsers sao programas de computador que tém a capacidade de se comunicar com
servidores da Internet através do protocolo HTTP. Apesar de haver uma proposta de
padronizaeao das linguagens utilizadas na internet para permitir comportamento homogéneo dos
diferentes programas desta natureza, existern difere'nt;as de comportamento em razao de
inovagoes ou novos recursos que surgem a cada momento no mercado mundial de softwares. Estas
diferengas de comportamento se apresentam, causando falhas como a quebra do layout da pagina ou na
apresentacao de recursos de som ou imagem. Assim sendo, a solueao de Portal do Legislativo deve
garantir de forma continuada, que seus modulos de servigo tenham comportamento homogéneo
em diferentes web browsers. Assim, deveré o Portal do Legislativo, esté apto incialrnente para ser
acessado minimamente pelos seguintes web browsers: Microsoft Intemet Explores, Mozila Firefox e
Chrome, além de garantir a sua compatibilizagao com outras versoes dos procutos supracitados, que
forem langadas 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 resolugoes cada vez
mais variadas.
Neste novo contexto dos navegadores e varias resolugoes, o design responsivo representa uma evolugao logica do
design de sites, também conhecido como web design. Até bem pouco tempo, grande parte dos dispositivos
(computadores e notebooks) eram acessados por resolugoes 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 resolugao maxima de 1024x768 pixels nao se aplicam mais.

Atualmente, outros navegadores ampliararn sua participagao no mercado, inclusive tendo um n1'1mero muito
representative de 11snarios,tais como Moziiia Firefox e ‘Google Chrome. Contarnos ainda hoje corn "apareiiros tie TVs
smart com seus navegadores, smartphones com telas que variam telas de 2" até 6", ostabletes de 5" até 14" (ouaté mais) e
sem contar os proprios computadores, que tem telas de netbook até os iMacs da Apple, colocando . I-.. emde 1 1"
até mais de 26" polegadas.

Todos esses tamanhos de tela e resolugoes resultam em mais de 2 mil resolugoes diferentes que exige 1- I é . is - -
interr1'et‘atendarr1a‘este‘s "quesitos 'deresponsivi'dade. qyQ
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Diante destas observagfies, torna-se obrigatorio que o novo Portal do Legislativo, nfio so em sua pégina principal, mas
assim como todos as péginas intemar atendam aos requisitos de responsividade.

CARACTERiSTICAS ESPECiFICA DO CONJUNTO DE SOFWARE

Ser desenvolvido e 100% operacional e funcional em plataforma de internet WEB - World Wide Web,
utilizando protocolo de transferéncia de hipertexto HTTP- Hypertext Transfer Protocol, na camada de
aplicacfio segundo o modelo (OSI), sobre uma camada adicional de seguranca que ufiliza 0 protocolo
(SSL/TLS), padrao (HTTPS), com criptografia minima de 128 bits;
Prover o controle efetivo do uso do Software, oferecendo total seguranca contra a violacao dos dados
ou acessos indevidos as informacoes, através do uso de senhas por nivel de acesso considerando sua
funcao e grupo que ele pertenca (Perfil), permitindo configuracao das permissoes de acesso
individualizadas;
Permitir cadastramento de usuarios com controle de nlvel de acesso, podendo ser configurado para
inclusao, alteracfio, 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, tomando-as de uso
comum (uso compartilhado), evitando a duplicidade dc tabelas com conteiido similar em diferentes
sletores dc 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 ou dependendo das regras de negocio, permitir fazer
em cascata as alteracoes ou delecoes;
Utilizar Banco de Dados relacional de alta performance e alta disponibilidade, com gestao transacional
de registros, (Postgree ou similar), desde que gratuito;
5. DA PROPOSTA DE PRECOS

5 .1. A licitante devera apresentar sua proposta de precos pam fomecimento de licencas de uso, nfio
exclusivo, dc software integrado de gestfio legislativa, conforme descricfio abaixo:
5 .1 . 1. Servicos a serem faturados mensalmente

Item Servico Qtd Und ' V. Mensal I V. Anual

Licenciamento de softwares de @150 legislativa, aplicacao mobile
ela16ni<z1,sistemaderxt1ooolo,flw<odoprocessoleg'slafivo,pairrlde
vdao5odetr€nica,a1aeldr6m<2,plmé1iovhmaloaI1videoomfa€ncia, 12 Mes
e-sic, ouvidoria, web site (portal), suporte técnico e manutencfio
pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme especificacoes -

* constantes ‘do termo "de referéncia. “ e ’

1

~aIr
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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 objetivo geral estabelecer
as bases que permitam a absorcfio do conhecimento necessario a administracao do ambiente,
configuracao, operacionalizacao, utilizacao da solucao e demais atividades necessérias a sua gestfio;
6.4. Sera de responsabilidade da CONTRATADA, propor a estratégia, prover a metodologia de
transferéncia de conhecimento adequada ao porte do projeto, e executa-la;
6.5. Todos os treinamentos deverao acontecer no ambiente de Testes ou em ambiente disponibilizado
pela CONTRATADA;

6.6. Os trabalhos do processo de capacitacfio deverao ser realizados na sede da CONTRATANTE, no
horario de 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, bem como com todo o material técnico e
de apoio e demais recursos necessarios a realizaciio dos treinamentos;
6.8. Em todos os modulos do treinamento os exemplos utilizados deverao ser realizados por meio das
ferramentas adquiridas;
6.9. A abordagem deve ser eminentemente pratica, com fimdamentos 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 realizacao da
atividade, observando o plano de treinamento apresentado, em instalacoes localizadas necessariamente
na cidade de Czimara Municipal de Iguatu-Ce;
7 .2. O fornecimento de todos os recursos de infraestrututra ("e"q1ripa1nentos"de infonnatica — "servidores "e
estacoes de trabalho, programas dc 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
preparacfio do ambiente de treinamento, sao de responsabilidade da CONTRATADA;
7.4. Recursos de sofiware utilizados na capacitacao deverfio ser idénticos aos produtos a serem
enlregues a CONTRATANTE, inclusive quanto a versao.

‘W4
I
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8. PROVA DE CONCEITO - AMOSTRA

A Cfimara Municipal de Iguatu-Ce solicitara prova de amostra ou demonstracao dos sistemas para
verificar a compatibilidade entre o servico ofertado pela licitante e a solucao pretendida pela Camara
Municipal de Iguatu-Ce para suas necessidades.
8.1. Convocacao, fiscalizacfio e julgamento
8.1.1. Convocacao: ao final da fase de lances sera suspenso o certame, o pregoeiro convocara as
licitantes para 3 (trés) dias uteis apos a suspensfio do certame, em horario a ser defmido pelo pregoeiro,
na qual sera realizado 0 teste de conformidade do sistema da licitante provisoriamente classificada em
primeiro lugar com os requisitos especificados neste Termo de Referéncia
8.1.2. Fiscalizacaoz Os demais licitantes poderao indicar um fiscal para participacéio nos testes de
confonnidade, que serao realizados na sede da Camara Municipal de Iguatu-Ce, localizada na Rua
Santos Dumont, S/N — Centro — Iguatu - Ceara.
8.1.3. Comissao Técnica de Avaliacao: sera criada exclusivamente para esta finalidade, com membros
escolhidos livremente e designados pela Camara Municipal de Iguatu-Ce.
8.2. Sessio publica de demonstracao
8.2.1. A demonstrante devera se cadastrar junto a Comissao Técnica de Avaliaczio no inicio da sessfio
publica, assim como os fiscais que assistirfio a demonstracao em siléncio.
8.2.2. A Administracao disponibilizara mesas, cadeiras, tomadas de energia e link de internet, bem
como as infonnacoes necessarias a demonstracao.
8.2.3. A Demonstrante dispora de 30 minutos para preparar o ambiente para a demonstracao.
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, assinada 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.

I ~
9. VALOR MEDIO DA LOCACAO DOS SOFTWARES

9.1. O valor médio obtido como referéncia para esta contratacao, considerando a locacéio dos
equipamentos em regime de comodato, o servico de locacao de S0flIW3I‘6 e os servicos de Implantacfio,
treinamento, migracao de dados, parametrizacao e manutencao do sistema, por um periodo de 12
meses, é de R$ 45.200,00 (quarenta e cinco mil e duzentos reais).

L L
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9. DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1. A dotacao orcamentaria para esta despesa sera proveniente da conta: 3.3.90.39 - Outros Servicos
de terceiros - Pessoas Juridicas.

A - r

10. DAS EXIGENCIAS DE HABILITACAO TECNICA

10.1. Apresentacao de no minimo 1 (um) atestado ou certidfio de capacidade técnica comprovando a
prestacao de sewico descrito neste instrumento a demais entidades de carater publico ou autarquico,
que sejam de caracteristicas compativeis com o objeto licitado.
10.2. Documentos Fiscais de acordo com o Edital
ll. ESTRATEGIA DA PRESTACAO DE SERVICO

11.1. DA INSTALACAO
11.2. A empresa devera, obrigatoriamente, instalar o software em conformidade com as especificacoes
neste Termo de Referéncia.
11.3. O prazo de implantacao, customizacao, migracfio e treinamento dos softwares, serao de no
maximo 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da emissao da ordem de servico.
11.3.1. O nao cumprimento do cronograma de trabalho proposto durante a fase de julgamento técnico
acarretara as saneoes previstas no item 12 e 14 deste tenno de referéncia.
12. DEVERES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

12.1. DA CONTRATADA

12.1.1. Cumprir todas as clausulas e condicoes do presente Termo, dos seus anexos 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, alimentacfio 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
necessarias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, atualizado, nos
tennos do paragrafo 1° da letra “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;
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
atribuiveis a Camara Municipal de Iguatu-Ce, pelo mesmo periodo do atraso, acomanha: da de @..
justificativa e sujeita a aprovacao da Camara Municipal.

‘YW
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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 l8:00hs, de segunda a sexta-feira, sempre que solicitado pelo Camara
Municipal e dentro das condicoes contratuais vigentes;

)
05181’a

Q
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12.1.7. Responsabilizar-se pela conversao dos dados para os novos sistemas.

12.1.9. Efetuar, quando necessario, alteracoes, melhorias e atualizacoes nos sistemas locados, que
impliquem mudancas nos arquivos, novas funcoes/rotinas e relatorios, de forma a atender a leglslacao
ou aperfeicoamento gerencial;
12.1.10. Manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informacoes ou dados que tiver
conhecimento ou acesso, em decorréncia da execucao dos servicos e nao prestar declaracoes ou
informacoes sem prévia autorizacao por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e
dos servicos a ele inerentes.
13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
13.1. Compete 21 Cfimara Municipal - CONTRATANTE:
13.1.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA pela execucao do servico, conforme estabelecido no
contrato;
13.1.2. Fiscalizar o cumprimento das obrigacoes contratuais pela contratada;
13.1.3. Comunicar a empresa sobre possiveis irregularidades observadas na execucfio dos servicos, 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
objeto deste Contrato;
13.1.5. Comimicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteracao ou irregularidade na
execucao deste Contrato;
13.1.6. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicao de qualquer profissional indesejado;
14. SANCOES
14.1. As sancoes sfio as estabelecidas no Edital de Licitacfio
14. PROCEDIMENTO DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
14.1. PROCEDIMENTO DA FISCALIZACAO
14.1.1. No curso da execucao do contrato, cabera a CONTRATANTE, a fiscalizacao dos servicos, por
intermédio de servidor(es) designado(s) para tal finalidade, nos termos do A1167 da lei n° 8.666/93, que
registrara(5o) todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas em relatorio, cuja copia sera
encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata correcao das irregularidades apo as.

Rua Santos Dumont, SIN — CEP: 63.500-168 - CNPJ N° 05.716.089I0001-00 - IGUATU - CE TEL: (88) 1-0177
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15.2. GERENCIAMENTO DO CONTRATO

15.2.1. Sera firmado o Contrato com a vencedora, que tera suas clausulas e condicoes reguladas pela
Lei n° 8.666/93;

15.2.2. A convocacfio do Licitante vencedor se dara por carta, fax, telegrama ou mensagem eletronica;
15.2.3. O prazo para assinatura do Contrato sera de no maximo 03 (trés) dias uteis, contados da
convocacfio por esta Comissao para a sua formalizacao;
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 exame das demais propostas (lances), bem como da habilitacfio de seus
proponentes, seguindo a ordem da classificacao até que uma delas atenda, integralmente, ao EDITAL,
sendo o seu autor declarado vencedor, submetendo o processo para adjudicacao e homologacao pela
Autoridade Superior, quando havera convocacao do Adjudicatario para cumprir as condicoes da
contratacfio previstas neste Edital, e assinar o CONTRATO.
15.2.5. O LICITANTE vencedor devera atualizar as ceitidoes exigidas na habilitacao, se o prazo de
validade expirar durante o curso do procedimento;
15.2.6. O termo de contrato sera elaborado pela CONTRATANTE, com vigéncia de 12 meses, a contar
da assinatura do contrato, de acordo com as disposicoes contidas na Lei de Licitacoes, e atendera as
condicoes previstas neste edital e seus anexos.
15.2.7. A publicacfio do extrato do contrato na imprensa oficial sera em conformidade com o disposto
no Paragrafo Unico do Art.61 da lei n° 8.666/93.
16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento da implantacao e migracao dos dados do sistema sera efetuado em até 5 (cinco)
dias uteis, pela CONTRATANTE a CONTRATADA, a 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 atestada 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 da conclusao
do processo de implantacao e migracao, e sera efetuado até o 5° (quinto) dia do més subsequente do
més subsequente a prestacao dos servicos, mediante apresentacao da Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada pelo servidor responsavel pela fiscalizacao dos servicos.
16.3. A fatura que for apresentada com erro sera devolvida a empresa contratada para retificacao e
reapresentacao, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da
devolucfio e a da reapresentacao;
16.4. O pagamento das notas fiscais/faturas, apos a verificacao da regularidade da empr ntratada
junto ao Registro Cadastral da Camara Municipal, constatando a irregularidade, empre se '
notificada a regularizar jimto ao REGISTRO CADASTRAL, ou, no mesmo praz a re
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defesa, sob pena de rescisao do contrat nh d

iivn

o, acompa a as de comprovacao da quitacao mensal das
obrigacoes trabalhistas, sociais e previdenciarias, de acordo com o art. 71 da Lei n° 8.666/93; Este
prazo podera ser prorrogado a critério da administracao.
17. DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, com o
Subsidiariamente, sera aplicado os Principios Gerais de Direito.

Iguatu/CE, de de

Autorizo
Presidente

‘;¢;/
/’
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ANEXO II
MINUTA DE PROPOSTA DE PRECO

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

V-alidade-da proposta:
Conta Corrente n.°: Banco: N.° da Agéncia:
Apresentamos nossa proposta junto a Camara Municipal de Iguatu-Ce, que tem como objeto a

, observando as condicoes e especificacoes abaixo, de acordo com as
condicoes constantes do Edital de Pregao Presencial n.° 001/2021-CMI e projeto basico, pane
integrante do 2021.01.05.01-CAM/IGUATU-CE.

Item Discriminacao Unid Quant. P. Mensal P. Total

-------------------------------------------------__---_-------_---------_----_-_----_----------------.-------_----------

TOT-A-L ...................................................................................................... ..

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estfio incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e
encargos sociais, obrigacoes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacao.
Declaramos que aceitamos e cumprimos todas as exigéncias e prazos do Edital do Pregao Presencial n°
001/2021-CMI e do Termo de Referéncia - Anexo I.
Iguatu - (DATA)

Nome e Assinatura do Representante Legal
RG. e CPF:

2-;
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ANEXO IH, IV e v
MODELO DE DECLARAQAO

DECLARACAO

A empresa ................... ...... .... ...... CNPJ .n.° ......................» .......... .. .............. .................... .., asediada
......................................................... para fins de participacfio no Pregao Presencial n° 001/2021-CMI,
junto a Camara MUHiCIpal de Iguatu-Ce, pane integrante do 202l.01.05.0l-CAM/IGUATU-CE,
DECLARA:

a) em atendimento ao previsto no edital do Pregao Presencial n." 00'lI20’2'1-CIVH, nos termos do artigo
4°, inciso VII da Lei n.° 10.520/2002 que, cumpre plenamente os requisitos da habilitaeao.
b) que nao possui fato impeditivo que altere os dados para efetivacao da sua habilitacao, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
c) para -finsdisposto-no -inciso Vda-art. 27 da -Lei ~n° 8.666, do 2-1 de jimhode -1993,-acrescidopela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Iguatu - (DATA)

Nome e Assinatura do Representante Legal
RG. e CPF:

Rua Santos Dumont, SIN - CEP: 63.500-168 — CNPJ N° 05.716.089I0001-00 - IGUATU - CE TEL: (88) = 1-0177* _,
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa (identificacao do licitante), inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal, 0 Sr.

(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG n° e do CPF n°
, para fins de participacao no Pregao Presencial n° 001/202l~CMl, junto a Camara

Municipal de Iguatu-Ce, parte integrante do 202l.0l.05.0l-CAM/IGUATU-CE, DECLARA, sob as
penas da lei, que é considerada:

1:1 microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 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;

OU

1:1 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 participaciio na presente licitacao.

Ciidade (UF), de de

(assinatura do representante)

‘ .
si,

Rua Santos Dumont SIN - CEP: 63.500-168 - CNPJ N° 05.716.089I0001-00 - IGUATU - CE TEL: (88) 581-01 I
dgi ' ' / de 46
\
\



\_

\-V

‘ cl Dalav“ <25,
ID ,‘

-L

>
C8 '7Jeni)\

661112540, J

g ‘\i p
Q " - -J."
11 ._ _

4
:<;U_.\\uIL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU I
xs'mnonocmu\A

ANEXO vn ~
MODELO DE DECLARAQAO

DECLARAQAO

A empresa ................................................... .., CNPJ n.° .................................. .., sediada
......................................................... .., para fins de participacao no Pregao Presencial n° 001/2021-CMI,
junto a Camara Municipal de Iguatu-Ce, parte integrante do 202l.0l.05.01-CAM/IGUATU-CE,
DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitacfio foi elaborada de maneira independente
pelo licitante, e o conteudo da proposta nfio foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro .participante .potencial ou de fato da presente
Licitacao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitacao nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitacao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
'(e) que nao “tentou, por qualquer meio on ‘por qualquer pessoa, na deeisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacao quanto a participar ou nao da referida licitacao;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitacao nao sera, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da presente Licitacao antes da adjudicacfio do objeto da referida licitacao;
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitacao nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do orgao
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(1) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracao e que detém plenos poderes e
in -para
Cidade (UF), de de

(assinatura do representante)
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TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE s1
O(A)........................................................ .. E A EMPRESA

A Camara l\/1LlIl1C1p8l de Iguatu-Ce/CE, com sede na , Estado do Ceara,
inscrita no CNPJ sob o n° neste ato representada pela sua Presidente a Sra.

, inscrita no CPF n° , portador da Carteira de Identidade n°
- SSP/CE, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ............................ .. inscrito(a) no

sob >0 n° .......................... sec1iado(aj) 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
observancia as disposicoes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002 , resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao n° 001/2021-CMI,
mediante as clausulas e condicoes a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacao de , conforme
especificacoes e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregao identificado no preambulo e na
proposta vencedora e no Termo de Referéncia, os quais integram este instrumento, independente de
transcricao.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é até , contados da data de sua assinatura,
prorrogavel na forma do art. 57, da Lei n° 8.666, de 1993.
3. ‘CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
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/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de frete, seguro e outros necessarios an
cumprimento integral do objeto da contratacao.
4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacao orca - 2 ' ropria,
prevista no orcamento da Camara Mimicipal de Iguatu-Ce, na classificacao ‘t ,

Th‘‘I
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5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do adimplemento da
eobrigacao e apresentacao ‘da Nota Fiscal/Fatura ‘pelaContratada.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
5.2. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servicos 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 Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
‘corrtratacao, ‘ou, ainda, 'circm1stancia ‘que i1rrpecara*1iquidacao'da'despesa,'o pagamento ficara peridente
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a
Contratante.
5.4. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das s"a‘.n'§o'es ca‘btveis,'c1a'so’se 'con's1’at'e que a'C'on1:r"arada‘;

5.4.1. nao produziu os resultados acordados;
5.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima

exigida;

5 .43. deixou ‘de "os materiais ‘e recursos hnrrranos ‘e‘xi‘gi"dos ‘para "a ‘e‘xe‘cu<;'ao ‘do 'S€lVi¢O,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada,
5.5. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta aos sitios oficiais, para verificar a
manutencao das condicfies de habilitacao da Contratada.

5.5.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

5.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao 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 Instnicfio Normativa RFB n° 1.234, de 11 dejaneiro de 2012.
5.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em
conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislacao vigente.
5.7. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ord - . a ’
para pagamento.
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5.8. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
5.9. Nos ‘casos =de eventuais atrasos1depagamento,~desde>que a Contratada nao -tenha ‘concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos rnoratorios 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) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:
EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:
I= (6 / 100)/365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
6. CLAUSULA SEXTA - REAIUSTE
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 variacao do Indice Geral de Precos do Mercado -
IGP-M, ocorrida no periodo ou outro indicador que o venha a substituir.
6.2. O pen'odo minimo de um ano para o primeiro reajuste sera contado a partir da data limite para
apresentacao das propostas constante do instrumento convocatorio.
6.3. O reajuste é direito do contratado e nao podera alterar o equilibrio economico e financeiro

proposta
7. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. O recebimento do objeto se dara segundo 0 disposto no Art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisorio, sem qualquer manifestacao do
orgao ou entidade contratante, considerar-se-a defmitivamente aceito pela administracao o objeto
contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa fundamentada por escrito..
8. CLAUSULA NONA FISCALIZACAO
8.1. A fiscalizacao da execucao do objeto sera efetuada por Comissao/Representante designado pela

TE,na formaestabelecida no Termo ‘die Referéncia.
9. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigacoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas il ' . o de
Referéncia. %
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10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sancées referentes a execucao do contrato sao aquelas previstas no Termo de Referéncia.
11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sanc6es
aplicaveis.
11.2. Os casos de resciséo contratual serao formalmente rnotivados, assegurada-se a CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatério inclicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

11.4.1 . Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
1 1.4.3. Indenizacfies e multas.

12. Dos Casos Omissos.
12.1. Os casos omissos 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 disposicées contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo
de Defesa 1-do Consumidor - ‘e normas e gerais dos contratos.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PUBLICACAO
13.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, na
Imprensa Oficial do Municipio de Iguatu/CE, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
14. C-LAUSULA DECIMA QUARTA~ 1=oRo
14.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato sera o da
Comarca do Municipio de Iguatu/CE.
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Para firmeza e validade do pactuado, 0 presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
......................................... ..,

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
TESTE SI
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