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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Processo de Licitação, Pregão Presencial nO00412015

SL~t;IJVÕ15

~G\ /il;ú.
"g;..\), ' Edital de pregão para a CO~(r:ÇãO de empresa
~ qué.}Jossioilite a disposição/mali'utlnção imediata

L"'\. ( um sistema, abrangido pelo siífÃãa Câmara

O~ Municipal' e pela intranet, para i~1J(stro de
, informações tm um bancq"de dados';Y;óntrolandon".- po------ a paite"de divulgação e publicação, as'Sirrfcomo a

~ locação Ime(}iata e a manut~nção de Um sistema
para _gerenciamento do processo legislativo da
câmai-à de Vereadores de Carazinho.

") "-." . I
Tipo-dejulgam'ento;menor preço global

{'- \r
~ ('( Cf .....! / J

.. O Verea~or P{lULlNO DE MOURA",Pre~ide~te d? p'0derj Legislativo (Câmara
Municipal de Carazmho)\no uso de suas atl}qUlçoes; tor9a publiCO,que as 09horas, do
dia 19 do mês ~e março, do ano de 2015,'"a Comissão,' Perma~nente de Licitações,
designada pela Portaria'nº'40/2015, e o Pregoeiro e'~ Equipe de Apoio, designados
pela Portaria nº f41/2015,\re~nir-se-ão na sala de -r'êuniões da -'Câmara Municipal de
Carazinho, localltada na Av'.•..FIÓres da Cunha, n?7199: em Cara'~inho/RS,CEP 99500-
000, com alfnalidade de receber "propostas e 'documentos de/habilitàção, objetivando
a contratação de, empresa espedàlizaCJa ná'prestação de se,i,iços" des~ritosno item 1,
processando":$e"'éssa licitação nos termos-di"l:.ei£ederalAl"Q 10.52d;-de 17 e julho de
2002, com apliê'aÇâOsubsidiária da Lei FederalN à:661j«Íê 21 dêjunho de 1993.

'" !~ I ~.;:'. . ---- ,.1-DOOBJETO~. . .".

1.1 Constitui objeto da ~sent~liêi!~çªo'a-~c<5l)f~ataç~~empresa que possibilite a
disposição/manutenção imediatà~Jm.!_~~t~é!.cªbréngidopelo site da Cãmara Municipal
e pela intranet, para registro de informações em um banco de dados, controlando a
parte de divulgação e publicação, assim como a locação imediata e a manutenção de
um sistema para gerenciamento do processo legislativo da Câmara de Vereadores de

Processo Licitatório nO. 004/2015 Pregão Presencial nO. 00412015

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZIIIIID.R&

•

•

Carazinho, sendo base para alimentação dos dados no sita da Câmara de Vereadores.
Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço global.

1.1.1 O sistem","a;b~~n91~o}j~'~Ft~~~r'2.âmaramUnicipal e Intranet, deve se
desenvolver e conter_o~toriamllnte,"o seguinte;,) ~

a) Sít~l;.~âmara • desenvolvido em layoul 'Ix!uSiVO aprovado pelos

gestores da~ã)11ara: ( O " ••~A«/ a.1) A CÂMARA: / ~
- Histórico da Cãmara; ~
- M~Diretora com os resp~ctlvoS cargose m~ntendoo hist~~ICOde cada~o;
- 8an-cadas com os-respectlvosimembros, mantendo-o-h,stonco' conformeio..-cadastro
dõs'vereadores;:e, I '-.. \ I t
- Galeria de ex-presidentes, possibilitando o controle por período do mandato,

I ,,- , I1'.2) VEREADORES:",
- Cada vereado.r cadastr~do no sistema(terá" CtispC?~J~elum j blog desenvolvido com
layoul padrão, definido pelos Gestores da Cãmara, tendo o'link no site da Cãmara,
onde serão divu'lgados os trabalho's realizados, ~nótíciaS!aglndãdo vereador, diárias
recebidas, beni c9mo"'To /tota,L!""de notfci~s, proj~tós iàpresentados, Emendas,
Requerimentos, Iind(t,ações e' oficios, Este blog ,temo, objetivo de facilitar o
acompanhamento das 'ações realizadas por cada Ve~ador.! / I
- As informações serão\buscadas automaticamente .no binco de dados do sistema da
intranet, além ~e ser~permitido ao '>verêa~or,:aV'manuténçãtde notícias e fotos
exclusivas para ó seu blbg\através do sistema:'h/

\ \'- ",/a.3) COMIS~OES: / /
- Comissões.léom, seus respectivos membros- mantendo o .,histórico de cada ano,
possibilitando~a. inserção da pIElnil.hà-.erJ"lPDF com as reuni.õ~s e .pre'sentes em cada
reunião; e~V) ..' ..........•.....••,/~/"" V
- Dlvulgaçao da~ud~encl~ubhcas. <::::o " ,.',

a.4)pROCE5S0LEGISLATíVO: •.• ,. ~
- Divulgação das Ata;;;,'.'.. """'--= - --- - --- _' ~ ..-

- Divulgação das Pautas âas .~essões; . ,\""\ \:
- Sessões Plenárias po~ib)litrildo a~jnserção de-arqU.iY~m PDF com os documentos
apreciados na sessão; e>'l.RAZJ'\J1-U) ~ ~.
- Planilha de votação possibilitando a~inserção-de arquivo em PDF com o resultado das
votações ocorridas em cada sessão.

a.5) LEGISLAÇAO:
- Divulgação dos pareceres;
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- Projetos;
- Leis Municipais:
- Leis Complementares; _
-Lei Orgânica; \'5\ AI IVO
- Código de Postur~;,. G\ .-
- Regimento Interno;~
- Código Trib,utàio,Mi.micipal; A
- Código de<ObraÍl; e,
- Estatut6'dô'Servidor. • O-

N9 a.6) GESTÃO AD~INISTRATIVA:
- Oiç,;rílento; i
- E~êciJçãoorçamentária:---'
I, M +-
-/R~passe financeiro;
- Gestão fiscal; I
- Contratos; -,
- Quadro de pessoal; A. "-

- Demonstrativolde diárias; "'_J '-.
-Concuffios; J~ ~

- Portarias; l\ -'\. ,,\"'~( I
- Decretos; \, \.J~f / I
- Remuneração :dos y~readores; a, I i

- Cotas parlame~tare\\ ",-! 1/
'a.7) PUBLlCAÇOES: '_l ) /

- Divulgação da\IiCitaçÕ~\~m as respectivas modalidades e anexos.

. ~a.8) C()MUN~C",.ÇÃO:!, / / . ~
- Sistema de dlvulgaçao de notlclas, POSSibilitando vincula-Ias C0I1'1,•."'05 vereadores, e
permitindo.(qúe~.asmesmas s~jam~vis~uªlizãdas<tambémnó blog"7dé cada vereador
vinculado; V) '. .••.••..•.••..-<... / l. V
- Sistema de 'Quvidoria controla~do e regjs~tra:nCJ,oos encaminhamentos realizados,
referente a cada"splicitaçãq;.~ II "'"'-V .~
- Sistema de galeria ...~e fotos-e.vl~_~; ~__ l., "\..

- Cadastro de desapa'reçidos; , •~
- Linkpara acesso ao portal.do servidor público; •.••..~
- Link para acesso ao lA(ébma'f;' \l~
- Divulgação dos áudios .....dts~e~;:;~e~;.' r,\:gO --
- Sistema de Newsletler permitindo" ao público o cadastro do e-mail e através
jntranet o envio de mensagens aos cadastrados;
- Cadastro de Enquetes, possibilitando a participação popular, visualizando
resultados na intranet; e,

•

•
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- Sistema de Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, permitindo o cadastro da
solicitação no sita e controle de recebimento e retorno na intranet.

- Possibilitar através deJl!t[?~~CbU_~~;\P97rnfq("2~ç~97s:.co.n~o~meo módulo que está
sendo acessado, bem como',a"l:)usc"a-nasnotlclas na.paglna.lnlclal.

'\t:.'" ~ ~ i'M
b) l1;tt~made Intranet/a ,.intranet será ace.r.~:':através da internet e

contará coiito_s:,séguintes serviços: "\. ,~
- CadaS!~O,dOSmódulos existentl~s no s~tema:' ,."
_Cadastrb~e usuários com permissões em cada módulo possibilitando~ihcluir, editar e
exclúlr;rconforme a permissão d~finida pelo ãdministrador do sisterriã!<$érmitindo ao
US~!p ,"'logado alterações no)/r seus dados ~e controlando o número";dE? acessos
re~~lzados; 7 j"" , • ~
.!Sjstema de agenda, sendo possível controlar, e agendar os compromiss6s de cada
usu'ãrio, exibindo na tela inicial da intrariet os"""compromissospe~dentes para o usuário
logado, no casó dos vereadores a agenda é listada também no blog do vereador;
- Sistema de aviso sendo possível enviar automaticamente e-méil aos usuários, sendo
que estes avisbs devem estar dispon'íve'is nà"tela, ir:licial quando o usuário acessar a

intranet; i '" ". I I
_ Cadastro de! eventosrealizados, sendo'1.,po'ssivel vis'uali'zar os eventos a serem
realizados no rry,ural,\~atela iniC!~fqóando ô-úsuário acessari~ int~anet;
- Cadastro de Autores externos possibilitando o protocolo de documentos;

~ ; •• • "_ I

- Controle de protocolo de documentos internos e ,externos, classificando por tipo e
sub-tipo, defini'ndo à lautoria e permitindo, a assihatL!rafeletrÔnica dos vereadores
envolvidos no rprotod:~.lô,...Cada veread<?r:..t~r~~,.suaJá~Sinatura. eletrônica que será
gerada pelo sistema. Ao s~r convidado para autoria de um documento, o sistema envia
automaticamente um e-tnàil'l"para comunica"r o veré'adór, o qual necessita acessar o
sistema e realiz~r a assinàtura do mesmo' para/qÚe,/somenterapós a confirmação de
todas as assinaturas, o doêumento esteja disponível para se; protocolado. Durante o
cadastro s~rá'definido se o docurnentq Rrotbcolado será divúlgad6'nb site da Câmara.
Desta forma;' àutomaticamente õ"\'-do'Cum.el1topoderá ser' visualizado pelo público
externo, confóÍ-me categoria. Nos docurfi_entos~'será pc>Ssívelcontrolar e editar, por
funcionário autorizado:; a "situação dos Ciâcument6s, que/p.ode ser protocolado,
aprovado ou rejeita~p. ~ ~ •.•."/
- Controle do recebimento dos prOtocolos;-sendo possível receber o protocolo gerando
o número do mesmo e encaminhando, automaticaniente~ e-mail ao autor do documento.- "--., - . ,-' ,-
com as informações necessá.~Las"para_cprnprovar'Opr9tocolo;
- Cadastro dos ~e~ores'exí~tEf~~7.~','}1~ç,â:m.•.a~ª,;,O ...~~ .
- Controle dos VIsitantes, POSSIOllltando:o'cadastrodo VIsitante, regIstrando o assunto, o
setor ou vereador que foi procurado, sendo possibilitado o registro da visita e os
encaminhamentos realizados;
- Cadastro dos responsáveis pela área jurídica da câmara, sendo possível encaminhar
documentos para registro dos pareceres;
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- Cadastro de pareceres pelas comissões e pelo departamento jurídico;
- Cadastro da pauta das sessões realizadas, publicando automaticamente no site da
câmara; li.-
- Cadastro de Ruas do mun,icíp.!.91 M J f.Vn
- Cadastro de serviços(SOlisitadoSLpelos 'visitanté~J:ou pêlos vereadores, controlando
para que não s~~jaf~J5J!-Çit'doo mesmo serviço para o m~g'm,6local sem transcorrer o
prazo estabel~cido.no"regimento; ~ VA",
- Cadastr9~a'~]séssõescom se~s tipos, informando a data lim~e...para protocolar os
documen!gs"para apreciação nes:ta ses~~o;\ ~"
- Si~e~,alpara emissão d~'trelatórios: ~tendimentos.realiza'd~sf9ocumentos
protocoJaC1os, pauta das sessoes e pareceres, protocolos Internos e~xternos e o
de~~hóde decumentes, pessiô"ilitande filtros; \ ~
- S.istema de cadastro' de.neticias de cada vereadeFcem'.a' P9Ssibilidad,2;:de incluir
irt1ag~nse arquives em anexe a netícia, 'se'hdp .publicade autem~ticamente~ne bleg de
vereàdor; I I - I
- Cadastro de Centracheque de funcienário. sendo. pessível cada usuário. visualizar e
seu centracheque e a impressão. de m,e,smo. eu mesmo. salvar ~e arquive no. fermate
PDF; I '-1 "-"-. i'
- Cadastro do comprovante de rendimentos para.finsde Imposto de Renda, mesma
farma que e centra~~eque; .~....'/ \.~ '..4.1 Jj I
- Cadastro de lacais e equipamentes, passibilitanda .a reserva des mesmas pelas
usuárias cam as re~pectivas permissões, evitando. que unir locãl seja reservado. por
dais usuários no' mes'rrta período.; !I I
- Cadastro dos ~ímboi~~ da câmara; e,("'1 / ,
- Cadastre das tdatas cdmemorativas, sendo visualizadas. na mural na tela inicial da

inlranel. 1.1.2/1 siste~'\r~ gerenciaint
9
i ~cessl~'egis'ativo deve se

desenvalve7re canter obrigato~iam.ente, a seguinte:'/ "'-
. " "'"'-....,//11 ')

a) ,0 ~ayoul gráfico será~desenv.olvido pela CONTRATADA, no idioma
Partuguês, com padrão de tamanho. de IlO~j,-~'ixels, cortpatível 'Pem os navegadores
InterneI EXPIOrei\~, Mozilla.;F'.irefox,Google c~-rbni~_~pera, ?nde a CONTRATAN_TE
compromete-se a entregar todo~o..ITlê!tenalgrafice'~(fetas,l.Iagas, Imagens) nos padroes,,- ---:---...._--_.~ .
e qualidade necessárie~_parao desenvolvi~e~to. ".:

b) Desenvolvimenlo. em PHP, SOL, ' " <

c) Deverá cont~os i"eguintes. itens: _ \l...':'
- Sistema de gerenciam"en'f6 ~f[cônteúda:tetéil;O .,
- Painel de centrole administrativo~'L..rI J.. ~ •••..

- Gerenciador de usuários;
d) Deverá center es seguintes módules:

- Autor;
- Decumentes;
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- Assinatura;
- Protocolo;
- Resultados; _

:~~~~~os;GG\SLA~IVO J1h
-8essao, •. :V #V/~

: ~Ep~eS~~~~~t~;~ ~"
- Relatórios; .~.i

f-:... ,.' , .••••- Despacho;....::.....,' .•..
- Pareceres; ~
-,.AS-sê'ssores Jurídicos; ~
~,.." _ f-
-f~autaSessao; e,

"~- 1-
- Presença dos vereadores.

. 1.1.3.1 Os dad.?sii~>\exis~:ile~._no atual si~tema deverão ser
Importados/migrados na sua Integralidade para o'slstema da licitante vencedora, sob a
responsabilidad

l
'e destaf semqu~quer custo a,di5iÕnâl\ J I

1.2 Poderão part~~pa~do"'ce,:;);'~etOdts'ros~~teres~adlls do ramo de atividade
pertinenteao Objeto';dacontrataçãoque contenhamõ sistema Iprevistono item 1.1 e

~dii~ibem cor q~enChere1,_~&;:Ç//;bilitaJ.çãO constantes deste

2 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.,

~"" ',",''';J' L,/ ~
2.1 A licitante deverá se\.apresentar par.a credenciamento junto ao pregoeiro,
diretamenfe,)'por 'I, ,meio de $eu ""'rep'r~seníanté legal, ou" atráijé~ de procurador
regularmEinte cbnstltuído, que devjdaTfíen~e.:,;.identificadoe'"cre(je~ciado, sera o único
admitido a intê"rvirnó-procedimento licitató.rio,r.i6~interess~'da representada.

2 11 A\d' 't'f'%.'-----á I Id'~I~ "t~Lt' é d t ã.. I enl Icaçao~ser rea Iza a,_exc uSlvamen e, a rav s a apresen aç o
de documento de identidade. ~---'---'---~ ..'= ,/

~', .~
2.2 A documentação tê1erent€fa~:cr.e-denciam~ntb de)~e trata o item 2.1 devera ser
apresentada fora dos ênVêioP~1ZJNHO *" ~....,

2.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar:
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a.l) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado; _

_ J"e' _.A, J lU",. ~
a.2) docu!J1enli>,,:.B~,(.elelçao'de seus. acHT:"n1stradçnes, em se tratando de

sociedade com'C~Ú'de sociedade por ações; 'VIú..
a.3jji"scrição do ato co~acompanhado de ~e:va de diretoria em

exerCíc~~caso de sociedade~vil; () \ ~'~

Q,.4) documento que conle expressamente os poderes para ~r direitos e
asSü'n1ir obrigações em decorrência de tal investidura e para práticaTde)todos os
demaí's atos inerentes .• ao'.'cehame, em, sertratando-z-de ..•.empresa O~SOciedade
és!i~ngeira em rUnCiOnamento no Pais; I "-l \

8.5) registro comercial, se empresa individual.

I . / ,,~ ~} .••..• ' '\.. _. ,
b) se r~presentada por procurádor, deverá apresentar:

I. .A "" f
b. 1) instrumento público ,ou particular "dê procuraçao, este com a firma do

outorgante recónhe~ida~"'J'em".que\.conste~s.~requisitos~mínimos: previstos no art. 654,
S 1", do Código Civil, em espeéial o nome da empresardutoigante e de todas as
pessoas com pOde}.e~ para a outorga de procuração, /0,: no~e do outorgado e a
indicação de amplos 'poderes para dar lan~e(s) em licitação públi~a; ou

I \\ ....'A .' / 1/ I
b.2) carta de\credenciamento outorgado pelos representantes legais da

licitante, comprovando "a. existência dos necessários~ podere~ para formulação de
propostas e pars prática dÊ!todos os demais atos.inerentes ao certame .

Z. "" j // I ~I "TEr:n"am,~os os c.asds,\b:1-,.~ p.-2), o instrument~~e ~~hd~to deverá estar
acompanhado do ato de Investidura""do .._o[Jtorgante como re:presentante legal da

empresa. \ > ~. • (-D.~«.'J .
11 - Caso o.,contrato soclal_Quo estatuto;:determmem,que mais de uma pessoa...•.. ~ - ---- --.--- . .,.-

deva assinar a carta"de credenciamento'para o representante da empresa, a falta de
qualquer uma invalida o..•.documerito para os' fins deste-procedimento licitatório.

2.4 Para exercer os d~õ\,~,,Sn1?estar intenção de recorrer, é
obrigatória a presença da licitante-b"u~de"--seu representante em todas as sessões
públicas referentes à licitação.
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2.5 A ausência de credenciamento implicará na apresentação da proposta escrita e
será considerada como renúncia tácita ao direito de participar na sessão de lances e
recorrer contra os atos do pre~o~iroA._

2.6 A empresa q,!,,'P(fté,~Slutilizar~! 'b{~iO~/PJ~Vistos nos art. 42 á 45 da
Lei Complementar<Q~123, de 14 de dezembro de 2006,.~isEi~linados nos itens 6.15 á
6.18 e 7.3,.<.d,esttedital, deverão apresenta: declaração, fim:>aCjfp9r contador, de que
se enq(~~ C9mo mlcroempresr'Óu eÕres, de pequeno porte~ •

r;:,~A não-apresentação ida declaração acima indicada iQ~na renúncia
tácita'a,os beneficios da Lei Complementar n" \123.2006 ••.~

nO 2.6.1. As'cooperativas.le ten~~ITl,au!erido~no'ano'caleindário a';;fi;fior, ~eceita
'bruta ate o limite de 3.600.000,00 (tres mllhoes e seiscentos mil reais), y6zarao dos
beneficios previstos nos art. 42 á 45 da Lei Complementar 123, <le 14 de dezembro de
2006, disciplinados nos itens 6.15 á 6.18e 7.3, deste edital, cbnforme o disposto no
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de jun~o de 2007, desde quE! também apresentem

~~~~ação, fTd~ por contadO~equ:~' ?)uad)' no' limite de receita referido

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES /

Para plrtici~~ãOno certame, a licitante, al~m~e 'tender ao disposto no item
7 deste edital, deverá\a"presentar a sua proposta de pre~o.'edoc~mentosde habilitação
em envelopes rdistintos" \I~crados, não transparenteS: identificádos, respectivamente,

como de nZº: e:nº 2, paia,,~ sug~r)"7/)nSCrição'

A CAMARA MUNICIPAL DE.CARAZINHO J'"
EDITAL DE PREGÃO PRESENCI."I:['-lº 004/2015 (,O
ENVÉLOPE Nº 01 - PROPOSTA:"" '7'"'\
PRopàNENTE (Identificação compTêt~)/

,,~ I .... ,c

A CÂMARA MUNICIPAL DE'CARAZ1NHO;: /'
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
ENVELOPE liÍ~à2,-~~ABILlTAÇÃO --::::::-- O ~
PROPONENTE \Ídenti~éaçij'o'coriiple!a)' ~ l"'

. '-'-.I<- -•. ".

•

•

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
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4.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro,
inicialmente, receberá os envel9pes .co.nte~ndo propostas financeiras e documentos e
habilitação, / (:~SLA1/VO
42U "-d'~ t d 1I~IA ' f 'd -. ma vez encerra. o -o prazo para a an rega os enve opes aCima re an os, nao
será aceita a p);'rticii>1íçãode nenhuma licitante retardatárià,V4

4.3 Op~Sj;,;ealizará o cred~iam"ento~s interessadas, as ~SideverãO:

~V) ,7d '~t lt " d '"~f" I - d~a comprovar, por melo/de ms rumen o propno, po eres para: ~rynuaçao e
ofé'rtã's e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;

- j" 'Y."
/"}. b) apre-~-en-t-a-r-d-e-cl-a-ra-ç~ãode quJJ,mp)-em-o-s-r-eq-U-i-si-to-s-~ehabilitiçã6 e
~ I I~ I"

c) comprovar a situação de microempresa ou empresa de pequeno porte,
I

quando for o caso, ~'-- '"I ", ,
5 - PROPQSTA DE PRE,ÇO ~',,, )-~ ""; ),

I \\ ,_J ~f / I' "_
5.1 A proposta, cUJo,prazode validade é fixado pela Admlnlstraçao em 60 (sessenta)
dias, deverá sler apresentada em folhas sequencialmedte' numeradas e rubricadas,
sendo a última:~dataqá\e assinada pelo r~presentante .[ágal da:empresa, ser redigida
em linguagemrara, s'\m'\'suras, ressalvas;u/;entrelinha,s,e deverá conter:

a) razão social da empresa; ; 'I J
/' \,\ / / ~

b) proposta financeira, que não poderá ultrapassar o valor de R$ 800,00
(Oitocentós'f:reais) mensais,"rubr1caqa'!?~erntodas as págirlas e-{asSinada na última,

I- ••• •• '. ,.- /., -

pelo representante legal da empresaélÍ1enciQ~andoo preço global'dos serviços, objeto
desta .Iicita~b\ onde d.:verã~ e~tar incluíd~OS os.-éus,tos Com material, mão-de-
obra, inclUSiveo,BOI; " I .

"', I "c) planilha de.qüantitativos e-custos-unTtários;"--.' " "".
d) descrição (do /,objeto ...da ~pr.esent~~-Iiêitaçãd;';em conformidade com as

especificaçõesdeste Eaitâl;à'~A.ZI:SHO ' •.~-

e) declaração de que nos preços propostos se encontram incluídos todos os
impostos, tributos, encargos sociais, e quaisquer outros encargos necessários à
perfeita execução dos serviços.

Processo Licitatário n°. 004/2015 Pregão Presencial nO. 004/2015 ~

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal:440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

•

•

I - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as
demais, se houver, também em eventual.contratação.I H.~ ti
52 N ,,- td~" '"""" ~ 'I~ln.

o os preços proposto$- e\[erao-:-estar meU1dosL-alemlãoJucro, todas as despesas e~..... ..,... I,.... -.... 1-<1-i/.'
custo, como por 'exemplo: transportes, tributos de qualquer. natureza e todas as
despesas dir.etâs~olfflÍ-diretas, relacionadas com o fornecim~ntÓ~aoobjeto da presente
licitação. ~,.. '" {\ . ;'~

I~" O n
. . ~5.'2:1 Quaisquer tributos~e q~~lquer'natureza,custo~e dé~p..~~S diretas ou
mdlreta~' entre outras despesas, omitidos da proposta ou lOcorretam,~te cotados,
sefã~ considerados como indlusos nos pr,eços, não sendo aceitoupleitos de

~scimos a qralqUer.titulo,-' f".....\------1 "
5.2.2 Os preços propostos e os lances oferecidos são dé exclusiva

responsabilidade da licitante, não lhe 'assistindo o direito de :pleitear alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão, oú,qualquer outro pret~xto.

523 NI. - d 't'd '~t" 't 'I J 'd.. ao serao a ml I as, pos enormen e, a egaçoes' e enganos, erros ou
distrações na apresentação das propostas ,comerciais, como' justificativas de quaisquer
acréscimos oulsolipitações de n3embolsos"~ inden;zaçõe~{ de ~qualquer natureza, ou
mesmo durante

l
a st,ão de julgamento do procedim,~nto/ / I

5.3 A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a
especificação da prop,o'sta, ou que apreSentar preços/e~cessiJos ou manifestamente
inexequíveis, 00 aquelà~ 'que ofertarem alternativas setãO desclissificadas.

5.4 Fica permi~da a v~t>técnica do lici;ante/(c{mara MtniciPal de Carazinho,
mediante prévio agendam'enio;" para esclarecimento se fizerem necessários à
formulaçãt?'~.proposta e à fuiuraVção/~ objeto. O

, "Ch
6 • DO VULGAMEr,lTO DAS PROPOST.AS ,

6.1 Verificada a ~ormid~-OS-reqUis'itos estab~le~idos neste edital, o autor da
oferta de valor mais õaixq e as,das ofertas.com,pre.ços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão ""fazer_nov-ç,tslances;verbáls~ e sucessivos, na forma dos
itens subsequentes, ate~.~Hprb1Iatnação~da-venêedor£'-"""

. "-< 1<L.:. • , "1[".•....
6.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão os autores das três melhores propostas oferecerem novos lances,
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas
escritas.
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6.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos
itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances,
verbais e suc~ssivos,..?rT;l,""~!pr~s_~~i'~ti~ro.~t.~~ec~esc.:ntes,a partir da autora da
proposta classificada em,segundo'lugar, até a 'proclamaçao,da vencedora.

~ "', '~. ftil
6.4 Caso c;llia~'f~isproposta~iniciais•...apresentem pf~~Á!gUaiS,será realizado
sorteio pa~~~terminação da ordem de oferta dos lances. '~

~~h ' , O \. nA
6,5 A"ofe.rta dos lances deverá jser efetuada no momento em qtl~for, conferida a
palaÓr~)licitante, obedecida a qrdem prevista-Inos itens 6.3 e 6.4. 'UO~ , I
Q:~edada a rerta'delanc~com vistala~Tte , J ~
6.7 Nao podera haver deslstencla dos lances )a'ofertados, sUJeitando-se a proponente
desistente às p,,"alidadesconstant~~ n~te: 13 deste edital. I
6.8 O desinterlsse em apresentar lance verbalkquando cOMocada pelo pregoeiro,
implicará na éc:clusãO,ldâ licitante da etapa ,competitiva e: conseqüentemente, no
impedimento dê apresêntar novos.lances,_sendo(mantidp o/último preço apresentado

~ ,l< r.',._ .." .... ...,....
pela mesma, que será considerado1para efeito de ordenaçãp das propostas.

I \\ '.. ;' II I
6.9 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será vel'ificadá a conformidade entre
a proposta es~rita.d~\meno.r pr~ço).unit~ri~.e 0'1alor i~timado para a con~rataç~o,
podendo o pregoelro',n'\goclar d"etam~nte. coma proponentejpara que seja obtido

preço melhor. \ \\ . ". / / / J
6.10 O encer:r:amento da, et~pa comp.~titiva~dar-::se-áquapdo,' convocadas pelo
pregoeiro, asiicitantes manifestàrem seu desinteresse em apresentar novos lances.
(". """"'-...,/ ./ I I"n

6.11 Encerrjld~ a etapa competitiVa~e"'orde.Qadasas ofertas,' de acordo com o menor
preço apresentado, "opregoeiro \;erificará~a aêeit~bilidadê'da pr.oposta de valor mais
baixo, compar~ndo-a com,.os'valores consigrlados.,e61 ~planilha'de custos, decidindo
motivadamente a"'respeito~ I ~ ~./

6.12 A classificação~.;sé~~á pela ordem crescent(de"weços propostos e aceitáveis.
Será declarada vence~õra.à'licitantª que Qfertar-o""-m.!.Ó0~preço unitário, desde que a
proposta tenha sido apre~I)~C}a:.,d~7acordolc(jm as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado;".! .i-" ('l"'-..J>'
6.13 Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
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b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

c) afrontem q'!.2l~u.er,;.~isp~iti"b I,~gá\fvi,gente, bem como as que não
atenderem aos reqUiSi~edteni'5:" •. ~ v V /}L'>

" ~ _ . #Vlt,.#d) cpnt'Y",remopçoes de preços alternativos ou .que/apresentarem preços
manifestarilEmte inexeqüíveis. (" '.f~(, ~... . \ tTl~

"""lfL"inserção na propost,\,qUe~?enhapor objetivo mOdificaQxtingUir ou criar
direito$J'da licitante ou do órgão/licitador serão tidas como inexistent~sfâproveitando-
:~õposta no que for compa:.i~:I.~~ ins,umento convocatório ~

'6,14 Não seião consideradas, paraI julgamento das propJstas, vantagens não-' I'
previstas no e~tal. _ -f:>"';:... )''''-''''. A •

6.15 Encerrada a sessao; de~lances; será,venficada a ocorrenCla do empate ficto,
previsto no art'. 44, li 2º/da Lei Compl;;ÍT1entãr;n~123, de 2006, sendo assegurada,
como critério do desem"pate, preferência de c.onth:Jtãção péfra 'ks microempresas, as

f ... ,,' , ••..••• --".r'_

:~f~esas de r\,O B~~e e a:'jooperr:.("squei7r iOItem4.3, "c",deste

6.15.1 ~nte~~e-secomoempate ficto aque!as siJu~çõe~ em que as propostas
apresentadas pela microempresa e' pela .empresa'de pequeno 'porte, bem como pela
cooperativa, sejam ig~.iajsou superiores "en; até 5% (tinco por: cento) à proposta de

menor valor. \ \\ t í // J
6.16 Ocorrendo'o empate:\na.forma do it,;m anterior, proceder-se~a seguinte forma:

a~~m!croempresa~~res~Lde~u.Cc, porteJ' a c?b~erativa detentora
da proposta~de menor valor será':convoca(;ta para apresentar/no, prazo de 5 (cinco)
minutos, nov~ proposta, inferior-"àquela'~cOflsiderada,hté então, de menor preço,
situação em que será declarada vencedor;;"ao"celtamé..~-:./

b) Se a~ic~oe q~en'o porte ou a cooperativa,
convocada na forma da"'a!ínea anterior, não apresentár nova proposta, inferior à de
menor preço, será faclilta9i"'-pela' ordelllde .classitica,Çã.9'às demais microempresas,
empresas de pequeno---póh~<C'u~iCooperativas~êr:nanéfcentes,que se enquadrarem na
hipótese do item 6.15.1 de~têl"'edit~I,l~ ~résentação de nova proposta, no prazo
previsto na alínea "a" deste item.
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6.17 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer
as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante
detentor da proposta originariamente,~e,ml?nor valor.

618 O d. t .t--"'6. ~5 J61!..::7.~dIt'Vtn, . - I. . h.. t. ISPOSo n~~_~;n~:-:...;.'I'----;~~ - ~.", ~s e eul a,!~l)ao/..~~~~IC~as tpOases em que
a proposta de ~!1le~valor Iniciai tiver sido apresentadê',por' microempresa, empresa
de pequeno port.;,oucooperativ~ '-V~
6.19 oa~~o pública do pregão será lavrada ata circunstancia:d~contendo, sem
prejUí.Z~d.g outros, o registro ~as licitantes' credenciadas, as pràpo,sta~ escritas e
verbâi_~A:ipresentadas, na ordem/de classificação, a análise da docurtl"é'Q.!..a.Çáoexigida
pa~àbilitação e os recursos i1terpostos. \ ••~

.aO A sessão ~ública não será suspen~salvo motivo excepc:bnal, devén"ifu todas e
quàlsquer informações acerca do objeto serem esclarecidas rpreviamen'te junto ao
setor de Informática desta Cãmara Municipal, conforme subitem .115.1deste edital.

r .....\. '..
6.21 Caso haja necessidade de adiam'~nto da-sessão pública; será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar. intimadas, no mesmo ato, as licitantes

presentes. ~ {j 0 '-1 /) ~I

7 - DA HABIIo.ITAÇÃO I;
I \\.. I fi

7.1 Para fins de habilitação neste pregão( a licitante deverá lapresentar, dentro do
envelope nQ 0\ os seg.ui~tes documentos d,; habili/çil~:' J

7.1.1 Qeclaraç~\~e atende aol disP9sto~~O artigo'-..7º, inciso XXXIII, da
Constitui~o:/Federal, conibrm~e.p modelo dó Decreto Fedéral\.nQ 4.358, de 5 de

setembroei)02; ~,/// / O
7.1.2'::HABI~IT~ÇÃOJURIDICA;~ .'

" . <::--. j, •a) registra,comerciàl;:no .caso de empresajn8ividual;" .... ~-~- '/
b) ato constitutivJ), estatuto ou contrato .•..social em vigor, devidamente

registrado, em se tratándo'ae.soci~dades----,cõmerêíais;Çe, no caso de sociedade por
ações, acompanhado 'ae<66c'llrnentos~de-eleiçaÕ'des~s~administradores;

......•..('"iL'..•I l'., 1-•.'-'
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e,H ~,

e) declaração~;.\S'ãoA;~~a~ Jrit!:qd"Sl~"'ÇãO de inidoneidade que
tenha sido expedi~por órgão da Administração RQbEca"de qualquer esfera de
Governo. V V~

!<I~REGULARIDADE FISC~L: ~

~) Prova de inscrição n/cadastro de .contribuintes estadual ~uniciPal, se
ho~êJ[,.relativo ao d~mici.li~ ou #ede da licitante, pertinente ao seu ramo;~atividade e
compatlvel com-o.obJeto-hcltado; .. _.~ \"'l. b) coJprovação de regularidade COm a Fazenda Federal, mediante a
apresentação de Certidão expedida pela Receita Federal do Brasil;

I ~ , I
c) Certidão Negativa de DébitosJ~lativo,'-aos. Tributos Estaduais;

d) C rt'dl- N t' d D 'b't . I t' ,-''' ""T'b' t 1MI. .e I' aO,1ega Iva e e IaS re a Ivos-aos ri U os UnlClpalS;

I \\ )-1 '-.( / I; I
e) Coniprova,ção de regularidade com o Fundo .de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS)! _ \\. . ./'> / / / I .
f) Certldao Negativa de Debito para com o INSS, ou jprova equivalente que

comprove regularidade 'de ,situação para com.a Ségurietade Soci~l; e,

g) prova\de inex~t~ia de débitos'~adim~!. perantL-a Justiça do Trabalho,
mediante a/apresentação \de'c~rtidãO- negatfva/ nos terrrtos 'ao Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Tratlalho";'.aprovada pelo Decreto-l!ei n~ .5.452, de 1º de maio

de 1943. V~'., '\~1~ /'.,) V

7.2 Para as el'Qpres;;S~c.adast~ada~no Município, a."documentação poderá ser
substituída pelo s~u Certifica'ao~d~~Registro--cl~i=ârnecedor: desde que seu objetivo
social comporte o obJeto,licitado e õregistro~dastral esteja no prazo de validade.::"--.- ' . '..-/
7.3 HABILlTAÇAO COifo'IGI0NADA-:....-----(.). OoS<-...t(AZr~H ~l"

I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a habilitação ficará condicionada a regularização
posterior.
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11 - Declarada vencedora do certame, microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por
igual período, para a regularização da docum~ntação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eve.ntuáis~Certidõ~s'hêgátivas~:ou positivas com efeito de certidão
negativa. ~ G'O;;;J t:-.- .••• • 'I)'U Ii!i-

III - A dili'çàõ'dO prazo po~mais'dois dias úteis ficlóh)licionada á solicitaçáo
da licitaZ~!-i,s'crito e mediante'iustifO'tivá,aceita pela Admirtist1n

~?:3~2 A não regUlariza!ão da docu~entaçãO, no prazo fix~96no item 7.3,
impliCará na inabilitação do licitahte e a adoção do procedimento preÍli~Í1o item 8.2,
seh1Prej"uízo das penalidades p{evistas no item 13.1, alínea a, deste edital~
'" , r~

14.:9UALlFICAbÃO TÉCNICA . N----...I ~
a) Ate~tado da capacitação técnico-operacional, em! nome da empresa,

fornecido por rpessoa jurídica de c!ir~Jto',público ou privad9, comprovando que
executou, satisfatoriamente, contrato 'com objeto_co,mpatível com o ora licitado, em
caracteristicas,~ quantidades e prazos. ,-:'( "\ J I

~ \\ -:\..- "'7 J''- ,1

7.5 O envelope de\documentação"" que não for aberto ficará em poder do pregoeiro
pelo prazo de ~alida'de da proposta, devendo a licitante retira-lo; após aquele periodo,
no prazo de 5 (cincó)\;dias, sob pena de inutilização do emíelope:e seu conteúdo.

S. DjDJU~~AÇÃO .~( //1
8.1 constatado\ atendi~e~,pas eXigênci~s fixaéfas.~o edital,a ...!icitante que ofertar o
menor pr~çó será declarãda 'v,enced6ra, ,sêndo:lhe adjudicado;. pela autoridade
superior ou pelo próprio pregoeiro, ..•.o.opjeto1io certame. / (lO

V) .~- /"---8.2 Em caso .ae desatendimento às exigências '.habilitat6rias,~o pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará as otE:!rtassubsequenteS"eJq.u.alificação.dás licitantes, na ordem
de classificação 'e,,,-assir:n~slJc~s~Lv_amen!~.,">-~~puraç~p"'de uma que atenda ao
edital, sendo a respectiva licitante~declarada vencedora,. ocasião em que o pregoeiro
poderá negociar diretaITient~ com a proponente par~ .qué seja obtido preço melhor.-=--------- S .8.3 Encerrado o jUlg~~40/~~p~'p?S~~~:,~ '9ã;:hab1n}àção:o pregoeiro pr?c1amará a
vencedora e, a segUir, proporcionara' 'as liCitantes a oportUnidade para manifestarem a
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa,
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da
licitante.
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8.4 Não havendo manifestação para a interposição de recurso, ou após o julgamento
deste. se interposto, o pregoeiro concederá o prazo de 3 (três) dias úteis para a
apresentação de nova planilha de qua,".tité)Jivgse preços unitários para se adequar ao
novo preço total proposto após"a'ses~ão ~ellancêo'G\~ -.-......~V IJ L}" ~__ #VI.

9 • DOS:eECURSOSADMINIS'rR,VOS Ü1ft,
9.1 Ten8~citante manifest'" motivadamente, na sessão p~1Cà do pregão. a. _~-',.c ..•..•...... ,~. . '"'o '.,~ _
Inte~9a~.~derecorrer, esta tera o'prazo de 3 (tres) dias consecut,vos\Pfa-apresentaçao
daO~.ges de recurso. (\ ~

9•.2:::Cónstará na,.ata. da sessãd- a síntese das':,razões,-de-recurso apre;t~das, bem
toJuo o registrb de que todas as demais"li~itantes ficaram intimadas par~querendo,
manifestarem-~e sobre as razões do recursó'nb prazo de 3 (três) dias consecutivos,
após o término do prazo da recorrente,!proporcionando-se, a tódas, vista imediata do

processo. I .('-".." I
,~( '. ,

9.3 A manifestação expressa da intenção de, interpor.. recurso e da motivação, na
sessão pública:do pregão, são pressupostos de:a~missibilidàde dos recursos.

9.4 O recurso lerá\~irigidO à aut~i~ade s~:rior, por-iri:er:~~diJ daquela que praticou
o ato recorrid6, a q~al poderá, no prazo de 5 (ciilco) ,dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo "st,bir, acompanhado .de suas! razÕe~, devendo, neste caso, a
decisão ser prbterida\,dentro do prazo de__SJ. (cinco) diéÍs Úteis, ~contado da subida do

c ~ '~.. .' r" ~ .
recurso, sob pena de re.sponsabllldade daquele que houver dado causa a demora.

9 5 O Ih' \ t d \ '\. rt' / I'd/ / 'd t' t". aco I~en o e reCurso Impo ara ..a mva laça0 apenas- qs a os msusce Ivels

de aproveo~nto ~,// . Ô
10 - DÇlSPRAZOSE DAGARAN~ _' "«
'\ - . I'~' ;l

10.1 Esgotados todos os~zos r"cursais. a Administração, ,no prazo de 3 (três) dias,
convocará a vence:dora'. para assinar--,'o,,'colitrato, .sob' pena de decair do direito à'.. . ~ ~
contratação, sem prejuizo.qas sanções previstas neste edital.'~"S
10.2 O prazo de queÇ1aRitémfanteri~'Pàae"à'\\r prorrogado, uma vez e pelo
mesmo período, desde que séJã~'r~qu\:ltido'"dé:'fbrmamotivada e durante o transcurso
do respectivo prazo.

10.3 O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato, podendo ser renovado por iguais períodos sucessivos, até o limite máximo de
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48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato, na forma do inciso IV,
do art. 57, da Lei Federal n' 8.666/93 e suas alterações.

10.4 O termo inicial do.~c'2:ritr~tol&nta7frup'arti~ de sua assinatura, quando a
integralidade do ol?jetó~ho..da~liêitação \"dev€ ser i~E(diatâmente colocada à disposição
da Cãmara MU~~efnperfeito funcionamento.- i'lIfÚ/i.

:f:.8oo RECEBIMENT0~ ~~

11.1-aCitante vencedora iniCi~ suas atividades em até 3 (três) ~ontadoS da
asefúra do contrato. I \ . ~
.11:2 Verificad! a desconformidade de'~lgum' serviço a licita~te venceátr: deverá
promover as ~orreções necessárias no praZ'a máximo de ,5 (cinco) ""'diasúteis,
sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

I c',!'- "-
12.Dl P~\GAMENTO.~ c'';>;) '\ )

12.1 O pagamentoperá efetuado' no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
recebimento daLfatu~à~aprovada pelo servidor respon~ável p~la fiscalização do contrato,
de acordo com o cronograma físico-financeiro. li' I

! \\ ,A / .
12.2 Ocorrendo atraSO~"9 pagamento, a Administração. compensará a contratada com
juros de 0,5% ao mês, pro..,rata, mais o IGP-M/FGV dofpefíodo, qu outro índice que vier

a substitui-lo. \ \ '" / I // I""\"
12.3serão/pfucessadas as'rl'ten9ões previdenciárias nos termo;~a legislação que
regula amena. . ~/ / (0< . ~ ..~.>

13.0AS"N~LI~S. j'-O ,,</
13.1Pelo inadimplementod~ões,'sêja na condição de participantedo pregão
ou de contratante, as ~'Iicitantes: conforme a infràção,.....•estarão sujeitas às seguintes
penalidades: C4~.~":'

a) deixar de aprese!t~a4rciI~~.cJo ~exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa
de 5% sobre o valor estimado da contratação;
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b) manter cempertamente inadequado. durante e pregão.: afastamento. de
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 2 (deis) anes; A _,

)d' d """t'.~\1t~'('l V~fi(j )-c elxar e_~man,er,~a'propbs a recusa-rnjlJstl Ica IR-para contratar: suspensao
do direito de licitaté' Càritra'tar com a AdministraÇão peil$~pfazo de 5 (cinco) anos e
multa de 10% s'óbrlô'valer estimade.da'centrataçãe; •V~

,d)~u:r e centrate t" irregUI~ades, passiveis de~eçãe durante a
exec~~e""sem prejuize ao. resUltado.:ãdvertêrcia; .•••~

ne) executar e centrate 10m atrase injustificado., até e limite de,71Jsete) dias,~p~s~osquais i~erá~consjderado.como inexeêução:ccontratual:-r:multa diári~::de0,5%
so.~e o.vaio.r atj"liZado. do.centrato.; I ~ I"

f) inexecução parcial do contrato, -suspensão do direito: de licitar e contratar
co.m a Admini~traçãe pelo. prazo. de 2, (do.is) ano.s e multa de 8% so.bre o. valo.r
correspondente' ao montante não adimp)ido do'-cohtrat~,; I I

I A '\.
g) inexe_cuç.~ototal do cO{ltrflto: sU~P7nsãÓdo direit9- de licitar e contratar com

a Administração. pelo. prazo. de 3 (três) ano.s.'emulta de' 10% so.bre o.valo.r atualizado.

de co.ntrato.; I \\.. . / // I _
h) caus:ar preJulzo material resultante diretamente de ;execuçao contratual:

declaração de iríidoneidàde cumulada com~a(suspensã9 dõ direito de licitar e contratar
co.m a Administração. PúBlica pelo. prazo. de l(quatre) ano.s e multa de 12% so.bre o.
valo.r atualizad:,3o. contràto.~ ) // ,~

13.2 As penalidades serão\gistradas no cadastroda contratada, quando for o caso.r ~ '-. ' :/ / / r()
13.3 Nenhum pagamento. será efetuado. relª Administração.' enquanto. pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira,qu~ fqritnposta/'ao fornEkedor em virtude de
penalidade ou i~adimplêhcia,.contratual. I "~.A ;'

"" '- ~ I.,~~,
14 - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA ...•••...'" ' .'

- ....•••.•. ... "". •.....•.
Os recursos orçamen,tarios. para o _atendimento '~.;~~sdespesas decorrentes da

presente licitação serãó"suiíort'à'dos1pelaTseguiritã'dotaçâo do orçamento vigente:
'."'.-.....::.,L'i ..:•."-'

Órgão.: 01 Cãmara Municipal
Unidade: 01 Câmara Municipal
Projeto./Atividade: 01,01,01.031,0001.2005 ManutGeral da Câmara
Elemento da Despesa: 3,3,90,39.00.00.00 Serv,Terceires Pesso.a Juridica
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15 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS,

151 Q' 'f -~~\ !~drld\/,cd' ,ft" b I. ualsquer, ~~rTa9~~s.rou"~uvlas : 9~eml.':jr7~mca, em ~om~ a~ue as
decorrentes de. mtemr.etaçao do editai, deverao ser sohcltadi3s por escnto, a Camara
Municipal de éàratiíÍlÍo, Setor de Informática, sito na Àv,(i'Jt,res da Cunha, n°, 799,
Carazinholt~S" tEP 99500-000:"'ou pelos telefones (54)/3330;2322, no horário
compre~do entre as 8h30mint 11h~min, \ vI'~
15.2~ questionamentos rece~idOS e as respectivas respostas ~rt~relação ao
prêsênte pregão encontrar~se-ão à disposição de todos os interessadOfj,rna Câmara
~iéipal, setor de-Informática,' f"\., \ I ~
15.3 ocorrend~ decretação de feriado pu qualquer fato super.(eniente que impeça a
realização de c"to do certame na data ,marcada, a data constante deste edital será
transferida, aJtomaticamente, para o"pdmeiro dia útil ou de expediente normal
subsequente a6 ora fixado. ~-...(...... .•.....•. " I

j A .",

15.4 Para agilização dos trabalhos, solicita-sefque as liCitantes façam constar na
• v .., ,.. ' .. / ."

documentação o seu endereço, e-mail e os-números defax"e telefone.
I ~ / II I

15.5 Todos os 'documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados ém or\g\inal, por qualquer processo de cópia'autenticada por tabelião, ou
publicação em órgão \~a imprensa ofiêia( Os, docl:lme"ntos extraídos de sistemas
informatizados~ (internêt) 'ficarão sujeitos à v~rifiCaçãó da"'autenticidade de seus dados

pela Administra,ção,\~ .i //1 /-"."
15.6 Os cas~missos do presente Edital serão solucionados' pelejPregoeiro.

157 A I ""t I' 't - d'<"-J/./ d J _l1d\ t 'bl'. presen..o:e"ICI açao po .era 'Vlr.,.g.s,;r.,!~v~ga a poyrazoe:~' e"ln eresse pu ICO
decorrentes d~ fato superveniente devldªmel)te-""comprovado, ou anulada no todo ou
em parte, por ilegalida"de,,"~e ofício ouporpr6v0éaçã~ de teréeiros, mediante parecer
escrito e devidamente fu.n.~àme~~~.~ ~:/'

15.8 O pregOeiro,~'intê:reSse público, ",poderá ésanar, relevar omissões ou erros
puramente formais p6Se~dos n-ª.•.doçumentáç~p,(~, proposta, desde que não
contrariem a legislaç"8"ô~.~"tj_ig~ntee! nãoTcomprometá'm a lisura da licitação, sendo
possível a promoção de diir6êntla ~dêStináda" a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.

15.9 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
I - Termo de Referência;
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11- Modelo de Proposta;
111- Modelo Credenciamento;
IV- Minuta do Contrato; " _
V - Modelo de declaração deepleno atehdimerÍto'Bos;requisitos de habilitação;

~J .••'<-~,'.' 1.~,."10".,'-< ~'F!' ,-I ••
VI - Modelo de decla~~ ,de mexlstencla de I[,!,gulandade quanto ao trabalho do
menor; " ~A It/f.;/ A
VII - MadeI9r>.de\c}!3claraçãapara mjçroempr!!sa e empresa'de_"peq~u~noporte;
VIII- Mo~é!.od~eDeclaração de lçioneidade; é, 't!/
IX - Modeio.oe atestado de qualificação"técnida. ,,...:.v \...7 '-' \ \,. :

15.1Qiea eleito o Foro da Clmarca de Carazinho para dirimir ~~quer liligios
oriúi1õõS da licitação e do cont~ato dela decârrente, com expressa renÚncia a outro
~(uer, por ris~priVilegiadOqUe sejaj '" \ I ~
15.11 Cópias do edital e seus anexos poderão ser obtidas na página eletrônica da
Cãmara Municipal de Carazinho: htlp://www.camaracrz.rs.gov.brl

. , (j'"~,, ,i I
,\ .i\ Carazmho, 02 de março de 2015.

W 'W/ IJ
~~dVki-1
'~aulilí~de Moura / I

'Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

/j~
1~ ~sle}process6foi analiSàdo,sob o prismajuridico-
I -~':orm.al/f'_e;seacha ~provado por ~ssa assessoria

I Jur.ldlca;.podendo ter regular P.r0ssegUlmento.=~.'/ .
: ." ,. ~'/- Valentl erwig Tombini

rt . ~ .....-<-f~ôcuradora Geral do Legislativo
~ .A D • ~ 'l r,.::! OABIRS 93.394r-t"VlZI~H~-~

•

•
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ANEXO I

SERMO~PERE~ERÊNCIA
~"l-I~I iVO

I • ObjeAto: ~ "'"t ~I''t ~t ~b' t'" t tli?ld./~' 'b'l't
p,resElne lei açao em C9mo o Ja IV~a con ra açao e,e,mpresa que pOSSl I 1e

a dispo~~çã~lmanutençãO imediata. ~m sistema, abrangido p~lõ~site da Câmara
MuniciPàI~~e'"pela intranet, par<LJegist(o de 'informações em urh~~~nco de dados,
contr61àfido a parte de divulgaçãb e publica~o, assim como a Jocação;imediata e a

--..,:..4'_ . r. I .• ,r""""" _
m~nutençao de um sistema para gerenciamento do processo legislativo da .•.-Camarade
Verea~ores de Carazinho,_sendo base para ali'mentação_dos_dados no STtã'da Câmara
d~ereadoresl ~.. .. ....•.. •.~

11- Justificativa: I
Atender Ls necessidades da Câ:a;à' .....Municipal de Carazinho no que tange a

organização e publicidade de seu banco.--dedado.~e aO. sistem.a legislativa.-- '" I~ ,....' "- _ •••• \., '>;-f li
111 • Prazo: ~\ '~( '-J ./ II

O prazo de vigência do contrato celebrado em virtude deste pregão presencial é
de 12 (daze) meses" ~cantadas da assinatura do. cantratb,t pad~nda ser reno.vada par
iguais períadast sucessivas, até a limite dê.48 (quarenta'"e,oita) meses após a inicio. da
vigênCia do col,trato, na\forrna do ,nciso íV" do árt. 57, aa Lei' Federal n' 8.666/93 e
suas alterações~ mediante 'termo. aditivo. assinada pelás partes. L
Iv-preço~ã~mo ~ i~/ !~

O 'I~máximo estimado .••p.ara o ,objeto deste)Certar$ ,é de R$ 800,00
(o.ito.centasreais) mensaIS, canfarme média àpurada pela,Câmara,Municipal.

'.. .. .' ._~~. 'i' ...,. -
Propastas cujas preças ultrapassem -eSSl?valar~serãa desclassificadas.

V • Descrição d~S~rvi~--;L:~" ,,/
",,-. . . ~

5.1 O sistema, abrangidorpela,stte da câmara rrluniciRal(e Intranet, deve se desenvo.lver
e co.nter obrigatoriam~n~é; ó.seg-uinte: H-O u;:'J'''ViLl;\; ~~-

a) Site da Câmara - desenvalvida em layout exclusiva apravada peles
gesto.res da Câmara:

a.1) A CÂMARA:
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- Histórico da Câmara;
- Mesa Diretora com os respectivos cargos e mantendo o histórico de cada ano;
- Bancadas com os respectivos membros"mantendo o histórico conforme o cadastro
dos vereadores; e, • c.l JJ!. r1\,1n
- Galeria de ex-presidefliés~'possibilitanao'o'contr(jle)PorA):eríodo do mandato.

, ~'" "" c ..~ #VI.
a-3)YE~!=ADORES: ~... . ÜA,. .

- Cada vereador cadastrado no/sistema tera dlsponlvel um 'bl,ogidesenvolvldo com
layout pâdrã'o, definido pelos Gestores'da Camara, tendo o link':n6'Site da Câmara,
ondejsEt'fãol"divulgados os trabal~os re8"lizado~s,notícias, agenda dó--v~feador,diárias
recebida~, bem como o totai de notíciâs, projetos apresentcfdóM Emendas,
Re\.querhnentos, indicações e iofícios. Este 1 blog tem o objetivo ,dufaciJitar o
aç.~~panham:~to.da~-ações-realizadasp9.~cad.a,Vereador. ~ ~
f:A,s Informaçoes serao buscadas automaticamente no banco de dados do';slstema da
intranet, além [de ser permitido ao vereador-o a manutenção~de notícias e fotos
exclusivas para~o seu blog, através do sistema. I

I õ -'- "a.3) CPMISS ES: '_(' '-. ,
Comissões com seus respectivos membros / mantendo o' histórico de cada ano,

possibilitando ;{ ins~rção da planilha em J?:DF Com as reunjoes'~epresentes em cada
reuniâo; e, I \\ '~f)~( /'
- Divulgação dar au,i,ncias públicas. I

a.4) PROCESSO LEGISLATIVO:,,- l
- Divulgaçâo da's Atas;, \ '...J /
- Divulgação das Pauta'. das sessões; /
- Sessões Plenárias possibilitando a inserção de arquivo em PQF com os documentos
apreciados n~sessâo; e, \. '" / / fi h
- Planilha de'votação possibilitando a inserção.de arquivo em PDF com o resultado das
votações o'Co-rridasem cada sess~b~,-l// O

V J.' _ ,-,,'/
a.5) LEGiSLAÇAO: .'. . ~

- Divulgação dàs,pareceres; ." I ~
- Projetos; ~ I
- Leis Municipais; . ~ -;.~
- Leis Complementares; . , L! \

- Lei Orgânica; C4 ~S
- Código de Postura; . lt1ZI""'HO ~~
- Regimento Interno; ....,
- Código Tributário Municipal;
- Código de Obras; e,
- Estatuto do SeIVidor.

•

•
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a.6) GESTÃO ADMINISTRATIVA
- Orçamento;
- Execução orçamentária; _
- Repa.sse financeiro; \SLA 11''O
. Gestao fiscal; ""_ G' " I
- Contratos; •. V'".••
. Quadro de pessoal;""
- Demonstrativo dê diárias;..., .~.--~
- Concursos;:'
- Portariãs;:+-
D ,"o t"- acre os;
- ~~neraçãO dos Vereadores; a,
t:l:,as parlamrtares, _ •

a.7) P,UBLlCAÇOES:
_Divulgação dás licitações com as respectivas modalidades e anexos.

a.8) C~MUNICAÇÃO: 0'-, '. j I
_ Sistema de divulgação de notícias, possibilitando vihçulá-las com os vereadores, e
permitindo que~as",mesmas sejam. visualizadàsJtambém nó blog de cada vereador
vinculado; I 1\ \~( \...f / II I
_ Sistema de Ouviaoria controlando e registrando os encaminhamentos realizados,
referente a cada soliCitaçãO; .
- Sistema de g~leria d.é{otos e vídeos; -""""",,
- Cadastro de desaparecidos: W
- Link para ace$so ao portal do servidor públicó;
- Unk para acesso ao webmai/; J
- Divulgação do~ áudios dà~ se,ssões;
_ Sistema dê News/etter permitindo ao público o cadastrojdo e-mail e através da
intranet o ênv,io,de mensagenS'a,?s"'"'caçia'~traáos;/ / /7)
~e~~t:~~~o~~i~t~;~~~;~es, POS~ibili~à~2:~:;;rticiP'O .~~p>lar, visuallzando os

_ ~i~te~a de ?~rviço de.",'~J~!ormaçã??o Cidad~~~SI~,'"p,:rmitindo o cadastro da
sollcltaçao no slte'e controle'ae,receblmento e.retorno na Intranet.. .. -=:-.:.:--' .7'
_ Possibilitar atravé~-filtr:.OS, a busca por inform~~ões, conforme o módulo que está
sendo acessado, bem,rorno 1i"buscã n"asnotícias'na.páglna inícial.

'"/lR A 7:"(l-H) ~"",....
b) Sistema de Intranet--d"8. .•..ihtranet será acessada através da ínternet e

contará com os seguintes serviços:
- Cadastro dos módulos exístentes no sistema;
_Cadastro de usuários com permissões em cada módulo possibilitando incluir, editar e
excluir, conforme a permissão definida pelo administrador do sístema, permitindo ao

•

•
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usuário logado alterações nos seus dados e controlando o numero de acessos
realizados;
- Sistema de agenda, sendo possível ~controlar e agendar os compromissos de cada
usuário, exibindo na telajniqãFda int;~:I'I1'êt-o~'Co,rnpromissos pendentes para o usuário
logado, no caso dos~ve~d~re?~.\a-gEmdtéjlistá'dkjgmbé~,hno blog do vereador;
- Sistema de aviso\Sêndo1Jossível enviar automaticãmtrltêl,eC'mail aos usuários, sendo
que estes aviscÍ's"devem estar disRoniVeiS{a tela inicial qta_~do'o,usuário acessar a
intranet; ,~ /, I't("
- C~da~o~aeeventosre~l~z~90s,<s~JldoP9s~ívelvisualiz~ros~~ntos a serem
reahz}~dpJ~nbmural na tela rnlclal-~uando o usyáno acessar a Intranét?,.4
- Cadastro de Autores externos possibilitanda a.protacala de dacumentas;:).I

~, ..•..' ~"1 '--
- qont~ale de pratacala de dacumentas internas e externas, classificand.o-por tipa e
~H~~i~a, defini~da .•.a .,.autoria.•.e" permiti.~ço ~fassinatura~eletr?nica ~a~~~Jeadare~
enyalvldas na protacala. Cada vereadar tera'~ sua assinatura eletronlc~ que sera
geràda pela sis~ema. Aa ser canvidada para autoria de um dacumenta, o sistema envia
autamaticamen~e um e-mail para: camunicar a vereadar, a qual necessita acessar a
sistema e realizar a assinatura~do'mesma para que, samente clpós a canfirmaçãa de
tadas as assin~turas, a documento esfeja disponível ,para ser pratacalada. Durante a
cadastro será definido se"o dacumenta pratacalada será divuígado no site da Câmara.
Desta forma, ~uta.'Jlati~~e~te,a\o_dacu~en)a tp6d~rá ~e~,lVis~alizado pelo. público
externa, conforme categona.' Nos--...'documentossera posslvel controlar e editar, por

I J \ '- __"~"'.+ ..... ~ _ •

funcionário autbriza.d,o, a situação dos dacumentas, que Pode ser protacalada,
aprovado ou rej~itad~\ j' 1/ I
- Controle do recebimento dos protocolos, sendo possivel recebê r o protocolo gerando
o númera da mésmo ê'.,e'"l1caminhando,autàní"aticaniente~e~mail ao autor do documento
com as informa~ões neq,~~árias para cómpr9Í1ar o proíocolo; J.
- Cadastro dos setores existentes na câmar~; / /
- Controle das..•.vi~itantes, pas~ibilitand6'.o ca"dastratla .visitante, registrando a assunto, o
setor ou vereador que foi proturado, sendo .•..possibilitada a.fregistra da visita e as
encaminhame,ntos realizados;" "V / J 11 ~
- cadastro~dosJespon.sáveis pela area~jurictiç.ada câmara,Jsendo passível encaminhar
documentos para regist.~odos par~ce:res;:'--h'/ )
- Cadastro de pâreceres pelas comissões e pel0,departamento Jurídico;
~ Cadastro da pa'úta das sêSsõesJea1i£a~s, ....puõlicâ'ndo 'automaticamente no site da
câmara' "" ~- ~ .,::' '/
- Cada;tro de Ruas do munt~íPio;. . " . Y..-.
- Cadastra de serviças~oli6itados.~p-elas, visitantes ow;Pelos vereadores, controlando
para que não s~ja SOli~ít~1:Jbl?m'es,!!o' ',s~~~o1>ar-a ~mesmo local sem transcorrer o
prazo estabeleCido no reglment~L:.."i.l- " • __""l..J'
- Cadastro das sessões com seus tipos, informando a data limite para protocolar os
documentos para apreciaçãa nesta sessãa;
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- Sistema para emlssao de relatórios: atendimentos realizados, documentos
protocolados, pauta das sessões e pareceres, protocolos internos e externos e o
despacho de documentos, possibilitando_filtros;
- Sistema de cadastro de~n<?tíCLas!~~~-dã\vef~aqorcom a possibilidade de incluir
imagens e arquivos<_ell'1"tne!~ 'Ilotícia;' sehdetp~bli.cadô)aytomaticamente no blog do
vereador; ,,~ 'V' - "tll/,Ir
- Cadastro dp Ggntracheque do funcionário sendo possív'el;)-cada usuário visualizar o
seu contra:6h~que e a impressão"do mesrTlo, ou mesmo safva'7[o,f'arquivo no formato
PDF;h)- (O \ ,~
- Ca~as-!f0 do comprovante de rendimentos para fins de Imposto d~Renda, mesma
for"!i'-gue o contracheque; / I ~
- Cad~stro de locais e equipamentos, possibilitando a reserva dos l}l8SmOS pelos
y~q-ári6s com ~s ,respectivas-permissões,. evitando.,.que .•.um 1.local seja r@~[Vado por
do.is,usuários no mesmo período; 1 '" \ I ~
- Cãdastro dos simbolos da câmara; e, "-.\
_ Cadastro das" datas comemorativas, s.endo visualizadas no mural na tela inicial da

intranet. I ,,",'- . I
~.r '-_. ,

5.2 O sistema para gerenciamento do process9 legislativo deve se desenvolver e
conter obrigatbriamente, o seguinte: ......-'''--\J '" 4 I

I \\ ~()~.( F
a) O Layout gráfico será desenvolvido pela CONTRATADA, no idioma

Português, com pa~tão de tamanho de 1024 pixels, compátível com os navegadores_ . , . t, ~
Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google,Chrome e Opera, onde a CONTRATANTE
compromete-s~ a entregar todo o materiàHiráfico (fotos, 10gos,I imagens) nos padrões
e qualidade neCessários 'para o desenVOIVimenhóf' , ,

b) Desenvolvimento em PHP, SQL1

c) Deverá conter oS'seguintes itens:
- Sistema dé"gerenciamentà d~conteúdo- total,
- Painel dá c~ntrole administr~tlv.o~:/ /
- Gerenciádor de usuários, '-..../ ~

d) Déverá conter os seguintes m9.dui9s:\
-Autor; , ~
- Documentos;
- Assinatura;
- Protocolo;
- Resultados;
- Ruas;
- Serviços;
- Sessão;
- Tipo Documento;
- Tipo Sessão;
- Impressão;
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- Relatórios;
- Despacho;
- Pareceres;
-Assessores.Juridicos; \'SLAT1VO
- PautaSessao; e;.; (; \ JJL)
- Presença dos ver~~res. #VIÚ
5 3 O d d"" .V t t t ~I . t . d - ' ',!;d' /' d. 5 a"PS-Ja eXIS en es no a ua BISema~.everao ser ImpOr la os migra os na sua
integraQ!!~~,-parao sistema da' licita~ vencedora, sob a resPbi1saB~'idade desta, e
sem~quer custo adicional. ',< '-~

VI roblação Orçamentária: ~

t.:t"'os recursos orçamentários p;;;l'~atendimento das despesas d~entes da
presente licitação serão suportados pela

4
seguinte dotação do orç'amento vig~nte:

ÓrgãO;'01 Câmara Mu'~~~~al'~ , I
Unida~e: 01 Cãm.ãraMunicipaL.'? "'. "- . •
Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2005 Manut.Geralda Câmara
Elemento'da Despesa: 3:3.90.39.00,oó.ob Seni.Terteirós Pessoa Juridica~-- ' ... ( .• '" "" I' '- '''_''''~'\ ...,_<'-.J '...•...', //1 I;'

Q /
/

/
, /'
12b

."
, .
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ANEXO 11

MODELO,DErAPRESENTAÇÃO.DE PROPOSTA

GG\':>l-MI Itf O 11/:/,..
Razão Social: " /Iit'. 'lff ,;.' - .' - ..•.
CNPJ/CEI:r,l . ./ " ;CU,..
Telefone:,~~' i ,.., \ ~,:-
Cidade/UF:" '--;. ~ \ ""'~Endé~e,,,à: I ~ ",41-
Fax:,v I \

. ,-E-In"all: '"
, , , '#-~

R'roçesso: I 004/2015 I " I, ~ t"'
Pregão I 004/2015 1

'-" IPresencial: ,.~...•.

APresent~mos nossa proposta -(~fere';)tê 'ao, Pregão p'relencial 004/2015, cujo
objeto trata da' contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
004/2015, conf6rme descrição do Edital e Termo.de Refefêndia'I'

i \\W '_1 1 1/
PREÇO GLOBAL \ENSAL: / / / I
Forma de pag!mentà: Em até 10 (dez) 9ias úteis,'a contar do recebimento da fatura
aprovada pelo rservidor~;responsável pela',..fi~calizaçãoijq' contr~to, de acordo com o
cronoarama fisico-finail'c~i~o. / / / ,

\ \'\ ! /1 I
Declaramos que a validade desta proposta éde 60 (se.ssenta) dias a contar da

data de sua ..fntrega. ,,-............' / / j' "-
( ~, "'-,V / 11)

Declaro, 'sob as penas da lel,.....-queeg;ta empresa atende plenamente todos os
requisitos de ~abilitaçãOe de":lais c?n~~9~~'\eXigidá~p/ara'participar do Pregão
Presencial n' 004/2015," . -....... ,"" ~.

~ o.A ~

A licitante declar.~,'expressarnente;r-que o preço contido na proposta acima inclui
todos os custos e despe~as," tais como, impostos','"pagamentos de funcionários,
encargos trab~lhistas,cer~id~~ci.ári?S~e_cOl~_e.~iais,~~~gros, taxa~, ~e.slocamentosde
pessoal e quaIsquer outras..!.éIespesas'que~.mcldamou'venham a IncidIr sobre o custo
direto ou indireto, sem qualquer éri'Ca:"'g(;fi~a'=n'ceÚro e/ou quaisquer ônus adicionais para
a Câmara Municipal de Carazinho.
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____ , __ de de 2015 .

.~. '&7,.".-
~

t~\(n6meCÓu raz'âós6ciáIJic!ila~t,e)",
(nome completo de seu representantelêgal)\) .' -"v,

~~ ('i":'ÕecónheCida) ~C'
9 ~

Q..0 ~
...-,
Ô -"-,

•

I "-
j,,-~ ,(::t-
'-1

Ó ;. -,

I
I
/

/,
(

I
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ANEXO 111

\

~
Obs.: Caso o contrato'sop;al ou o estatuto determinef11-qúe mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamento,~a~falta de qualquer U[rJ8 -dé/as invalida o documento para os
fins deste procedimenio"lÍc1tatpri(i' ? '" ;';Ô ~~çJ
Este credenciamento dev'e;áv....fi,L.aç(Jmp~{lha'do obrigatoriamente, da documentação
exigida no subitem 2,3, do edital.

se~~Ctvr)(;:"G\ Pregão n' 004/2015 /lIjú..
d8:V do preséntJ. credenciamos~a~)Sr.(a)
~~'" !, portador(a) da Céduli('de'ldentidade n'
A'" , e CPF n' "'VI _ ,a

participar da licitação_instaurada pela cãr1,a,a Municipal_de Caràziriho/RS, na
I)ÍÓdaiidade d~ Pregão Presencial, Iso,!' "~ "n' 004/201~, na clitalidade de
REPRESENTA~TE LEGAL, outorgando-Ihe~plenos poderes p,ara se pro'nunciar em
nome da empresa , • CNPJ n'
______ 1 , bem como: formular propostas I e praticar todos os
demais atos ine'rentes ao certame. "'-..'f """'-., I

~" "\ I
~'r {) ,~( d 11)~ , __ e f'

() /1//
'(assinatura do dirigente da empresa)
\(nome do dirigente da empresa)

/ //
(firma reconhecida)

V/
r<=b

•

•
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ANEXO IV

G\~r:A~EfV(jTO
Processo Licitatóri~" 004/2015 Modalidade: pr!llltresencial n'. 004/2015

~V /~ ""'lU
/i~ r ..'""> ~"
.~ _ CO,NTRATO N~ • /15 \,.. 'A

(liRESTAÇAO DE SERViÇOS DE INFORMATICA E GERENCIAMENTO DEO"'" PR'oCESSO LEGISLATIVO "v
P>. _. ¥. \ - V_'J A CAMARA MUNICIPAL DE CARJ\ZINHO, pessoa jurídíca de direito público,
CNPJ n° 89.965.222/0001-52, com sede lia.Avenida Flores da Cunha, ~n'. 799, em
Carazínho/RS,I CEP 99.500-000, Carãzinho/RS, representada neste ato por seu
Presidente em exercício, Vereador "PÀULlNO DE MOURA, inscrito no CPF
325.465.050-68, residente, e domiciliadô ,na' Rua Antônio Pasin.' n'. 390, nesta cidade,
nesse ato denominado, CONTRATANTE \. 'de oútro lado a Empresa

I .'\. '-', . "

)()()(XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob'o n' XXXXXX)()()(XXXXX, com contrato
I '. :i . "', -----..-, ,.,

arquivado na JUNTA COMERCIAL sob 'o (n'. XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de
I ' " ..'~ ••.. .-'" "

XXXXXX de )()()(XXXXXX, estabelecida na Cidade de XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida
)()()(XXXxxxxt n' J<xXXXXX, neste ato representada peio' seJ sócio proprietário, Sr.
XXXXXXXXXXXX, 'portador do RG xxxxxxxxxxx/fi dO] CPF(MF) sob o n'
XXXX)()()()()()(X, doia~ante denominadaçde CONTRAl' ADA, em virtude do Edital dor .. , .• d- .•.•', ~."
Pregão Presencial n'004/2015, têm entre si justo ~acertado 10 presente contrato de
prestação de sérviços, ql.-IE~.,seregerá pelas cláusulas e cbndições adiante estipuladas:

CLÁUSU/~OOBJ~~ //1 I~
1.1 Constit,:!' objeto do pr~te.s.ontrato ,a disposição/manutenção imediata um
sistema, abrangido" pelo sita da Câmara-'Municipal e péÍa intra,net, para registro de" . .. .__ l" ". o' -. "

informações em um banq) de dados, controlan,9,9a p.?rte de diyulgação e publicação,
assim como a lotação imeâiat~ e a man"utençãQ~~LJnl sistel11apara gerenciamento do
processo legislati~o_••...da '.Cârnàrà~de~\(_ereã(fôres de ~Carãzinho, sendo base para
alimentação dos dados'nº site da Câmara de Vereado(es~......•. '. .:...-----:::. " . __ '. . ~C.
CLAUSULA 11- DAS C"'R~~Ll:4»efl~FêMA

2.1 O sistema, abrangido pelo site da câmara municipal e Intranet, deve se desenvolver
e conter obrigatoriamente, o seguinte:
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2.1.1 Site da Câmara - desenvolvido em layout exclusivo aprovado pelos
gestores da Câmara:

a) A CÂMARA::'LATI' lO
- Histórico da Câmara; (; \" ti' I !l~
- Mesa Diretorahcotni>s'respectivos cargos e mantendo'o, histõ'rico de cada ano;

•.•••••••. ....::-. ~.'Ij .. ""-

- Bancadas com\os"respectivos membros,. mantendo o histórico .....conforme o cadastro
dos vereadSrês; t, / '\ 0,0 #'1/.
- Galeria:.de'ex-presidentes, possibilitando o controle por periodo do ,rtiâhdato.'W' '- ~ '\00-9 b) VEREADOREl \ :10
- Câ"ija vereador cadastrado nó sistema terá Idisponível um blog desenvolvido com
la~oll"padrãO,definido-rpelos-Gestores ,da Câmara;-tendo'~o-link no sitettiá..-r.Câmara,
dnpe serão divGlgadas os trabalhos realizados; notícias, agend~ do vere~or,diárias
"-..' • "' -'.' 1"recebidas, bem como o total de notíciàs,' projetos apresentados, Emendas,

Requerimentos) indicações e oficios.tEste blog tem o objetivo de facilitar o
acompanhame~to das ações realizadas,l?or'c~da Vereador. I
- As informações serão buscadas autdilulticamet'lte no banco~de dados do sistema da
intranet, além ide ser permitido ao vereadoL.,a rTlà:nutenção~de notícias e fotos
exclusivas pararo seu blog, através_do sistema.~.-i '}A' II \\ W \..f ;'

lc) C.oMISSÕES: / f .
- Comissões com séus respectivos membros mantendo ia histórico de cada ano,
possibilitando a

C

inserção da planilha em PDF com, as rêuniões ~e presentes em cada
reuniâo; e, l\.\ '-1 o / (/

- Divulgaçâo da\ aUdiêÍl,a."Úblicas, I /
, _ /0) PROCESSO LEGISLATIVO:~

- Dlvulgaça9'das Atas; ""'"" ;
- Divul~ação'-~a~ ~autas ~a~.sess"~es:4w.) _' . Cf '
- Sessoes\Elenánas pOsslblhtando....a~mserçaçrde arqUIvo em PDF com os documentos
apreci.ados naies~ão;~, .... ') ~. ,~h ,./,"0' ~,)
- Planilha de vota9ao posslblhtando a rnserçao"C1e<arql:ilvoem PDF com o resultado das
votações ocorridas,em cadà::sessãO. l' .-."7, v"'.' -.:,-~.

e) LEGISU"ÇAO: " '-,. o "

- Divulgação dos pareceres; ". .. 'OS
- Projetos; "---<1.~ZINrHO~\""
- Leis Municipais;
- Leis Complementares;
- Lei Orgânica;
- Código de Postura; ,
- Regimento Interno;

•

•

I
Processo Licitatório n°. 00412015 Pregão Presencial nO. 004/2015

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br \o'fflW.camaracrz.rs.gov.br CNP J: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE •••••••••••••

- Código Tributário Municipal;
- Código de Obras; e,
- Estatuto do Servidor. n_

~~~, '''' ~lEVOf) GESTAO.1''.QMINISTRATlVA:
- Orçamento; ~<'"" -
- Execução orçámentária;
- Repasse!fi~nQ3iro;
- GestãoÍistà"I;-
- Contratàs;:1"

"" -...,;.-
- Quadro de pessoal;
- Oéinonstrativo de diárias;
- .C'ô"nciJrsos;
I "-.

-'Portarias;
- Decretos;
- Remuneraçã0ldos Vereadores; e"
- Cotasparlamentares../ ..•._ "

l'j'" J
i9) PUBLlCAÇOES: -'" "

- Divulgação das licitações com as-respectivas rTloâalidades e anexos.
I \\ ',..,(\.J / 1/ I'
ih) COMUNICAÇAO: / 1I

- Sistema de divulgação de notícias, possibilitando vinculEhlas com os vereadores, e
permitindo que las meTsmas sejam visualizadas tambértl rlO blog de cada vereador
vinculado; \ \ )-1 / I / I
- Sistema de quvidoria controlando e registrando os encaminhamentos realizados,
ref~rentea cada~S?licitaç.ãé;, , J/j
- SIstema de ~alerlade fotos.e,vldeos;
- Cadastro de desaparecidos;, "'-. •

- Link para'acesso ao webmai/; '-....> - ....<:... "
- Divulgação d~ áudios das sessõe~; /::••.,-~_T) ~.,
- Sistema de News/elter ,Ptrmitindo ao. pú61iéo-~cadastro do e-mail e através da
intranet o envio dttmensagens~~s__~adastr~.d9s~ /. *"/
- Cadastro de Enquetes; possibilitãnao-a~participaç~opopular, visualizando os
resultados na intranet; e~_ :,.." -. .,. '/":'
- Sistema de Serviço~ê )nformaçãº-.a_º-..Cidadã"ó.,.:"-SI~,permitindo o cadastro da
solicitação no site e controle dE?recebimento e (etor.no~lntranet........-..L.(: "l1.J' 'V
- Possibilitar através de filtros, a busca por informações, conforme o módulo que está
sendo acessado, bem como a busca nas notícias na página inicial.

•

•
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2.1.2 Sistema de Intranet - a intranet será acessada através da internet e
contará com os seguintes serviços:
- Cadastro dos módulos existente~ nOt~if?teQ1a;.
- Cadastro de usuários com pern;.issões, em /Cà'dá módulo possibilitando incluir, editar e
excluir, conforme a/perm1ssãó1defifiida"'peI6 adrrtjnistradbr .•.do sistema, permitindo ao
usuário logado alterâçoeS'" nos seus dados e coÍ1trÓI~~ê::to')0, número de acessos
realizados; V"" ~ VA
- Sistema ,d?:agenda, sendo possível controlar e agendar os 1"t~romissosde cada
usuário,l.éxJbindo na tela inicial da intranet os ~compromissos pend~nf~\para o usuário

.,~.,." .~ ......."., \L '""
10gadp"1l0;caso dos vereadores a agenda é lis~adatambém no blog d(j••ve,~ador;
- Sistema de aviso sendo possiveí enviar automaticamente e-mail aOS.l1&!áriOS.sendo
que'"8S"iêsavisos devem estar disponíveis na tela inicial quando o usuárló;-:acessar a
intr~nét; I" \-----~I ~
-f.Cadastro de reventos realizados, sendo\,possivel visualizar :os eventos a serem
realifados no m1uralna tela inicial quand6 o usúá!-io acessar a intranet; ....
- Cadastro de A~tores externos possibilitàndo o protocolo de docJmentos;
- Controle de p'rotocolo de documentos, internos e externos, clàssificando por tipo e
sub-tipo, defini~do a autoria e permitir1Ctoà--àssinatura elétr6nica dos vereadores
envolvidos no protocolo. Cada vereador terá a\sua "'assinaturá eletrônica que será
gerada pelo sistema. Ao ser convidado para 'autôriá de um d66urliento, o sistema envia
automaticamente urh e-mail parà ...c"omunica( o vereador, ofqua'l necessita acessar o
sistema e realiiar a\'assinatura do mesmo para que, .,somehte após a confirmação de
todas as assinaturas,',o documento esteja disponível'- para~ser protocolado. Durante o
cadastro será d~finid6 'se o documento protocoladoseráldivulgado no site da Câmara.
Desta forma, ~utomatl2"~""!ente o documento~ poder~.I~,e~visyalizado pelo. público
externo, conforme categoQa. Nos documentos será/posslvel controlar e editar, por
funcionário autorizado, c'a'sJtuação dos dócumentos,' que ppde ser protocolado,
aprovado ou rejeitado. "" / / / ~
• Controle dotecebimento dos protocolos, sendo possível receber o'protocolo gerando

• ~ . c-: ....., . .r. .... .'. ._•. ':
o numero do mesmo e encammhando"automatlcamente, e-mail ao'autor do documento
com as infórmàÇ,6es necessárias p'ãra~comprq,!ar o protocolcf;'<-.....{ V
- Cadastro dos~etores ~xistentes ~a câ~a'r-ê: 7'"l />" '""7
- Controle dos visitantes,1ppssibilitando ocadastro/dç,Nisitanté', r,egistrando o assunto, o
setor ou vereadot .•..que 'foi-""'proçUl:.ado,sen.do:o=P9~ioflitado'~o"registro da visita e os
encaminhamentos reàli~ados; -........;..-~~ ",;.,2'" .~. ./
- Cadastro dos responsáv-ei~ pela área jurídica da câmara, sendo possível encaminhar
documentos para registrO'dos'parecér~s; o~'S
- Cadastro de parecere~péÍa~\~omissÕ,e~~Ej!1~IÕa~partamento jurídico;
- Cadastro da pauta das sesso6S,réal;zadas~pdblicando automaticamente no site da
câmara;
- Cadastro de Ruas do município;
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• Cadastro de serviços solicitados pelos visitantes ou pelos vereadores, controlando
para que não seja solicitado o mesmo serviço para o mesmo local sem transcorrer o
prazo estabelecido no regimento; I'\, _

- Cadastro das sessões com:-:séus tip.oslL'infdrrnando a data limite para protocolar os
documentos para apret1~e'iiJ'sta:-s~ssab;I ttU j,J ~
- Sistema para \~i,SSãO de relatórios: atendimentos/realizados, documentos
protocolados,. p~auta'"das sessões ...,e..•.parec!!res, protocolá's:driterhos e externos e o
despacho ~ê:agctmentos, possi~ilitando frItró~; , (1/_
~Siste~~~, ~dastro de notíc~as.d~sadayerea~orcoma po~s~ili,9Jdede incluir
Imagens,e~arqurvos em anexo a noticia, sendo publicado automaticamente no blog do

~e~~~~~o' do Contracheque do~uncionário s!ndo possível cada US:~visualizar o
seij:tcÓntracheque~ e-a-,-,impressão do mesmo ol:l'Tmesmo-salvar,o arquiv~no.\ formato
PDS; I I'\...\ ,t
- Càdastro do comprovante de rendimentos para fins de Imposto de Renda, mesma
forma que o coritracheque; :.•.•...'\ I
- Cadastro de ilocais e equipamentos, ,possibilitando a reserva dos mesmos pelos
usuários com íls respectivas permissõ~s~ evíta"rido que um local seja reservado por
dois usuários nd mesmo período; ..''-,. '" J, I
- Cadastro dos símbolos da câmara;_e, ..•\.. \..J , I
- Cadastro das Idatás comemorativ~s, sen'aó"visualizadas no mural na tela inicial da

intranet. I \\ / 1/ I
2.2 O sistema para 'gerenciamento do processo legis!ativo deve se desenvolver e
conter obrigatoriameó!é, o seguinte: 1.--.( J I / I

a. O Layout gráficO será desenvolvido p~la I CONTRATADA, no idioma
Português,. com p~Ctrão de taman~o de )O~4 pixels} compatível com os
navegadores Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google ..Chrome e Opera, onde
a CONTRATANTE cc,mpromete-sé a entregar todo ofmaterial gráfico (fotos,
IogaS: imagens) nos padrõese.,qua[idaC1enecessários p~lra,oV'{Jesenvolvimento.

, .\ .' -~~b. Desenvolvimento em PHP;-S0L. .~.
c. Dever~ c~nter os seguint~s iten~;," 10,_.

- Sistema de gerenciamento. de conteúdo,total;
- Painel de controle,administrativo; I
- Gerenciador de usuarios;~:

d. Deverá conter~os-s~guintes módulos:. ...,C

-Autor; C"'" oS
- Documentos; .4~J\Z"IN"HO ~ J"'"
_ASSinatura; J

- Protocolo;
- Resultados;
- Ruas;
- Serviços;
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- Sessão;
- Tipo Documento;
- Tipo Sessão; _

:~£~J~~~f:;GG\SLA; IVO
- Pareceres; \.....'V /li;Ú/i
- ApSSetSSS9r~~)uridicos; l(,,,
- au a, essao; e, . O ,~

,--.L' ...•'
- preV,dos vereadores. I ~
crÁUSULA 111• DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ~
~ ., ,~

I~-..Executar o.r-Ob-j-e-to-de-s-t-e-c••••ontrato d~ane~;r-a-m-ai-s-a-d-e-q-u-a-d~e dinâniiê't e ainda,
elaborar o proj~to gráfico e fluxo das informàçõês, programação~das pãgin~s do banco
de dados nece.5sário, manutenção do 'SITE' assim que as partés acharem necessário
dentro das sessões definidas de comulTI acordo entre as partes_I
3.2 Manter o r sistema de website .~t~alizádõ',•..tes:~icame~teede acordo com a
legislação em vigor, de âmbito federal, estadu~l.ou municipal; fqrnecendo prontamente
as novas versões liberadas. 6.1\.),..j ~ h I
3.3 Corrigir os' err6;s de concepção e pràdíÍção do si!=itemade; website, sempre que
solicitado pelo:CON:rRATANTE, sendo que não se. com~reende como obrigação do
CONTRATAD<jJ osV~rviços e correção de erros de operaçãb ou uso indevido do
sistema de website, os serviços de recup_eraçãode~arquivos de:dados e acertos feitos
no sistema de websit~,'~qcorridos por causas' diversas q(Je.:nãos~ja contida neste item.
3.4 Fornecer {suporte técnico gratuito, exêrusivarfÍente par1J dirimir dúvidas ou
solucionar problemas ~uánto ao objeto dó presehte'- contratb, por telefone, e-mail
(correio eletrônfco) elou via fax, nos dias úteis e hórários comerciais.
3.5 TreinaJ-lé prestar esclElrecimentos áos funêionários, env6lvido~ com a operação
dos módulo$,cpntratados. ,,~V../ 1/1\
3.6 Manter..total sigilo sobre as ihformaçõ~s'confidenciais da. CONTRATANTE a que
tiver acesso. < . :'<. ,'\' ---~-:n: h"' ') .
3.7 Importar/mlg.rar mtegr~l':Tlenteos d,!dos Já"exl~l?,!,}tesno atual sistema para o novo
sistema da CONTRATADA;":::sot!.~p.2Qs.abilidaae ..,desta: e sem qualquer custo
adicional. """ : . --~-'='--~--::./
3.8 A CONTRATADA não.responde por problemas.reiacionados ao ambiente, como
redes, Sistemas operacionàis;-nav.egadore$_desatüalizâdos, hardware, servidores, link
de internet, hospedagem!cfe iterceiros e,sistema""de,..b~kuP.
3.9 A CONTRATADA não s~~'spo~~~tMlrza 'tpl-or danos decorrentes do mau uso do
Sistema de Sistema, alimentação errônea elou falta de conferência de dados gerados,
segurança de senhas, bem como a inexistência de cópias de segurança dos dados
atualizados.
3.10 A CONTRATADA se reserva o direito de inserir sua logomarca no Sistema.
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CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Indicar um representanteeq1Je relv~â,bbmÕginterlocutor durante a execução do
projeto, ~, ~\1;;)~'"11 i 'l:t v_ ~/> , '
4.2 Fornecer à C0~.TRATADA. todas as mformaçoeste)elementos necessanos ao
início e ao d~sé~yôlvimento do proj~to;-em suporte digital ~th1pà~ívelcom peso
4.3 Fornec~r::mah.ual de identidadé visual ê'todo o material cõr«plémentar como textos
e fotosAy~seJam necessários àfelaboração d9 sits. ..,,.,,
4.4 ~,.CONTRATANTE é livre para sugerir todo e qualquer conteúdojinformativo de
suas;:Ráginas, sendo ela integra,lh-lente respo~sável pelos efeitos prc%e.tlL~ntes destas
in~~àções, respondendo Ci~ilre _crimina.lm~n!epor 8.tOScontrários à l~i;p~opaganda
e[lgan'osa, atos-obscenos-e,vlolaçao de dlreltos.autor:als-;- ~ ~
4,.5 A CONTR4TANTE se declara úniciresponsàvel pela guarda e bom us,;' do código
fonte objeto de~te contrato e obriga-se: I ~ I
a. Guardar o código fonte, tornando-o inacessível a terceiros;
b. Não fázer e nem permitir â rePJpduç~o do mesmo; ~
c. Não p~mnitir e nem realizar mç)(~ificações.lJocódigo fonte, sendo que somente

a CONTRATADA poderá realizar alterações" nósistem<i; I
d. Obsel'ar,\a legislação do direito/'autórál, quanto ,~o código fonte e layout,

objeto deste 'contato;"\ ,':1 \-1 / 11 I
e. O código fonte do sistema (sistema de gerenciamento,. painel de controle) do

sistema. I é 'de propriedade exclusiva da,' CONTRATADA. em caso de
cancelamento"do contrato nãoserá fornecido'o código fo~te a CONTRATANTE.. '. , ., •.•..-;. , ,
Neste c~so a CP~TRATADAentregar~ a,CONlRATANTE o extrato do banco
de dados em fdrrnato TXT, as imagens e as/páginas do Sistema em formato
HTML; e-\ \ '\ / / / I

f Não negociar o código fonte e layout com terceiros, sbbúqUalqUer forma, total

ou parbialmente ""- ~ 1// /
CLÁUSiA ~ DA~ANUTE~~ÂO~E'SUP~ ~;j!.
5.1 Consiste em suporte ..•••técnico,~ o ~ifnento ..j'aos. usuários do Sistema para
saneamento de dúvidas oPeracionais referente.s~aO:-p1ôdutcie,treinamento. Consiste em
manutenção as inte'rv~nções pOniuai?,"(:)(j~preventivasneCessárias para sanar defeitos
que ocorram ou possanlocorrer no Sistema durante á.uso normal do mesmo.
5.2 A CONTRATAD~--através ..•.da manutenção,--senâo. Preventivo elou Corretivo,
manterá o 'siten em ctlndfç9~ q~,"r;ãvr,~,abilida-qer'~(étUándo os necessários ajustes,
configurações e reparos visuaisL-'i.L, •• ~n'-"
5.3 Somente os técnicos da CONTRATADA poderão executar serviços técnicos
preventivos e ou corretivos, a que se refere esta cláusula.
5.4 A manutenção dos serviços aqui contratados não inclui os serviços adicionais aos
mencionados neste contrato; elaboração e construção de bancos de dados extras:
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produção de fotos e de vídeos, problemas nos equipamentos de comunicação tais
como modens e cabos de rede, ou problemas apresentados em consequência de
presença de vírus no equiPamento,;\,spft~,ares defeituosos, mal instalados ou mal
configurados ~ ~ l !~m • JIn
5.5 A CONTRATADA ~re,servaco-élireito deinserir',umà: pequena imagem na página

/. • "0. } .' __ o ;..' '.'

principal da COSJTF\@ANTE com a informação do nomeld,à,empresa.
5.6 O atendimento;dar-se-á mediante. chamado da CONTRA:fAN:rE, sempre em horário
comercia!.(&. ~ / '- ..#'f;,,_.
5.7 Fi~~e2tabelecido, que á (critériv excl~sivo da CONTRATAO!\:: não havendo
necessidade da presença de seus,técnicos, para a resolução de problemas, a correção
pod1tã:tser realizada por qualqu~r meio de comunicação que pern{iia~;solução do
pr9bleina. Quando for utilizado' algum meio'lmagnético (CO, OVO) par,a, envio da
sorqçao, estes tdeVerão,-ser ..•devolvidos.Qu o \valor,'dos:.-:mesmos serãoJi~c!uídos na
prQ)(Jmacobrança a ser expedida. J " \ I t'
5.8 Não será Icobrado da CONTRATANTE"qualquer custo adicional referente a
correções e ajustes efetuados no Sistema,"",
5.9 Eventuais rsolicitações para implementações adicionais :como: acréscimos de
páginas (Iinks),~módulos é entidades ~dicionais~no banco de dados ou configurações
solicitadas pelá CONTRATANTE, serão orçadas separadamente e somente serão
implementadas[após devidamente aprovadas ptiriÍscrito pela' CONTRATANTE.

! \\ \~( ,~( / ~' I
CLÁUSULA VI- D\\PRAZOS E PAGAMENTOS. /! .
6.1 O pagame~to desta despesa se dará por conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 01 Cã"lara MuAicipal '••J / li' J
Unidade: 01 Cãmara M,u'n!cipal/
Projeto/Atividáde: 01.01.01.031.0001,2005 ManutGeral da Câmara
Elemento da,D~spesa: 3;'3.90,39.00.00.00 Serv.Terceiros Pesso~ Juridica
6.2 Este contrato terá vigência à'Rartir dê XX.dê' XXXX de XX"-atéXX de XXXX de XX,
podendo ser~--renovadopor igLJai~pe~íodos...-'sucessivos, mediante?aditivo, até o limite
máximo de.48 (quarenta e oito) meses'"ápqs,-ó-início da vigêncià do_contrato, na forma
do inciso IV, dó art. 57, da Lei Federal n':8.666/93 e suaS alteraÇões.
6,3 Para os serviços descritos-no objetoCfeste>contrato,'a contratada receberá da
contratante o valór.,;,en~al'aê:8JXXX~., ,"'/'. .'
6.4 O pagamento sera .efetuado-no-prazo de .10 (dez) dias ute,s, a contar do
recebimento da fatura àPro~ada pelo servidor respol]sável pela fiscalização do contrato,
de acordo com o cronogramãfísico~firmn~eiro,"--- -aS
~.5 Ocorrendo atra~o hb,{P'~g1~~f}~P'1-C(t~,Aj:L!'!1!hi~traçãÓ'-co.mpensará a c~nt~atada c~m
JUrosde 0,5% ao mes, pro rata, mals~b"IGP!..M/FGVdo penodo, ou outro mdlce que vIer
a substituí-lo.
6.6 Sobre os valores acima estão inclusos todos os encargos e impostos.
6.7 A CONTRATANTE deverá estar ciente de que a CONTRATADA somente realizará
os itens do site desejados pelo mesmo, que constam no objeto deste instrumento,
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sendo que qualquer pedido adicional será cobrado separadamente do documento,
mediante a prévia autorização da CONTRATANTE.
6.8 O preço estipulado será reajustado a.cada periodo de um ano, contado a partir da
data de sua vigência, pelo(lGFl,M dá'~FG1õufPortoutro indice oficial que venha a
substituí-lo ou, na",a.us~Q~!~~çt~sub~t1tutõ, pél~ ~~çHaJ~i~Plesdos principais [ndices
econômicos qUr- ap,~(a!lTainflação anual acumulada. ".,t!.I .•
6.9 Eventuais alteràç5es ou casos omissos serão acordaaos~entte as partes na forma
de aditivoS:t,,"stà'contrato, (_ ' -~'~

CLÁUS~ÁVII- DA RESCISÃO?" O ,,~
~' ~

7.1'O'presente contrato poderá ser rescindido: ~

o.:~ãJ*Naocorrência-.-de"rqualqiJer. das .t1ipõteses .•.enumeradas no artigo 78 da Lei
Federal ho 8.666/93, com as form~ai'idad8's e consequênci~s previstás"*nós artigos, ' "-1 I'79 e 80 da Lei supra; I

b. Por ato ~nilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e
XVIU, do~art, 78, da Lei n° 8,666/~,~;" , . I

c. 1~•.r~lga_velmente, por acord~ ent~e;as p'artes-, r~duzldo.' a \termo no processo de
IIcltaçao,' desde que conveniente para o CONTRATANTE;

d. Caso não forem executados os se!Yiçàs{ solicitàdos' pelo CONTRATANTE, o
_ '\ .•.. ,," .r " .' -

presente contrato poderá ser considerado rescindido' de pleno direito, sem ônus
algum; e: \\ / '

e, Judicialmente, nos termos da legislação.

t \ \'" /CLÁUSULA VIII- DAS PENALIDADES )~(

8 1 P I . d,l I \t\d b . • / f' 'f -' t - "t .. e o Ina I!11Pemen o ' as o ngaçoes,,' con orm1ea In raçao, es ara0 sUJeias as
seguintes penalidades: \~ //. h
a. Executâr o contrato ~com. irregularidades,l passíveis ide correção durante a

eX~bução e sem prejuíZb.,cttire~.~l~adcfa.dvertência; / /7 \
b. Exécuta~o contrato com atras0~ínju~s!!!!-cado,até o)imítelde],'(sete) dias, após

os quais será 'considerado como,.jnex~cução contratual:":multa diáría de 0,5%
sobre o ~~~oratu.ali.~~~odó contr~to~ A '.'/.

c. Inexecuçao,parclal dO"C9ntrato: susp~nsao;do direIto de liCitar e contratar com a
'" . __ -_=<o .•. ."~ __ ~ ....•..

Administração .••..pelo prazo---de~2~(aois) anos e..•multa de 8% sobre o valor
correspondente ão,montante não adimplído dÓ,.contrato;

d. Inexecução total'ã~ -Cóntrato;",s'uspeDsão-dO-'dir.éitode licitar e contratar com a
Administração 'pelol ~ràzo deI-3,,(trêsCanos 'I"ê-'multa de 10% sobre o valor
atualizado do contrato' "'-"'7..L . '" ~ • ...,,

e. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de ínidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de
12% sobre o valor atualizado do contrato.
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8.2As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato.
8.3 As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a
critério exclusivo da CONTRATANTE e. AuaOdo for o caso. cobradas judicialmente.
8.4 As penalidades serão~~giSfrada's,~b tadastr.o,da CONTRATADA. Auando for o
caso. ,., r",\'-Jlt-r •.~• t1U J) .
8.5 Nenhum pagam~nto.rserá efetuado pela AdministrafãÕ' enAuanto pendente de
liquidação qual,&uer%brigação financeira~q~efor impostã fab:l6rrrecedor em virtude de
penalidade~,in"dimPlência contrátual. \ '~

. L~r t .' <') ~
CLAUSUI.!A IX - DOS ANEXOS'DO CONTRA'TO '-~

.cV. ! ,
9.1 Fazem parte Integrante deste Instrumento de contrato, a PROPOSTA)de preços
apresilntada pela,GGNTRATADA. bem'fomci:,.o,Editai~correspondente ~*respectivos
~n~xos do Pregão Presencial n' 004f20~5.,,\ l ("
9.2 ~Na hipótese de divergência entre este instrumento d~ contrato e o Edital
correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edital.

CLÁUSULA X t DISPOSiÇÕES GERA.I~ " " j
10.1 Fica asseturado á CONTRA'fATANTE aPó{ a q;:;;àçãó total deste contrato. todo
material prOdUZido-~\elativo ao projeto comó imagens e t~Xtos; bem como os dados
contidos no banco de dados Aue deverão ser disponibiliz.ádo pela CONTRATADA em

, . \ . ~. -
forma de arquivo texto ã CONTRATANTE, mesmo em caso de rescisão do presente
instrumento. Sendo qu"e os direitos autorais\continuam reservados a CONTRATADA
10.2 A CONTRATAD.A\não poderá. em,lÍipótese alguma. trãnsferir ou delegar as
atribuições e r~spons~9ili~adesque assume/por forç'a deste cõntrato, a não ser com
prévia concordância da CPNTRATANTE. / / I I
10.3 O presen'te instrumento não dará azo /à constituição,de qualquer vínculo
empregaticio" ou responsabilid'ãde po" parte-Ba, CONTRATANTE com relação aos
empregad6s~daCONTRATADA"a ....se~ serviço, résponsabiliiandors~~estaúltima pelos
direitos e ceveres sociais e trabalhistas~cfes.eus empregado"S. _( '-./
10.4 A CONTRATADA arcará com o q,.ag"arTientode"Íodos 'os encargos fiscais e
tributários d~cÔ'rr,~~tesdo.~Of~contratado. '"*'~A'.' /. _
10.5 Os slgnatán~s do...•..pre~eJ~!.~c~tº ~sseg~~am."e afirmam que sao os
representantes legais, competentes"'para-assumir em nome das partes as obrigações~ - .
descritas neste contrat6'e.f.!3presentarde forma efetiya.seus interesses.
10.6 Nesta proposta sê'-er:Jêbntra_psevista ._ajmplem\-l~nfâção do sistema em um único
idioma (Portu~uês),out:a6[y.tf~9-.J~s;dey~~()tEtro,.rçaniehtós à parte.
10.7 Caso haja necessidade de aumentodO'plano de hospedagem, a CONTRATANTE
será comunicada. Caso seja aprovado o aumento de plano, o valor será acrescido na
manutenção mensal.
10.8 Fica designado como fiscal do contrato, o servidor Ahmad Issa Araújo Rahman,
inscrito no CPF n. 735.724.460-15.
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CLÁUSULA XI- DO FORO

•

11.1 - Para dirimir quaisque~úvidasfoul~ht7ovérsias decorrentes da execução deste
instrumento de contratítr'fi~a)-é)é'ito,cde'SdêIfáts fprb! d~:Co,marca de Carazinho, com
renúnciadeqUalq,fe~ntr6,pormaisprivilegiadoquesej~1Ú.

E, p9t~~m justase cont~fif!11am asparteso<~(ente instrumento de
contrato1-,~i:h 03 (três) vias dê iguaCteor e para um só fin(.f1unt~mente com as
teste~has abaixo. '-O "'"-10
O -" . Garazinho,..XXdeXX~.de XXXX.

"":.. '("

TestemUnl)ª~ \<.
Nome completo; ,~ ..;,,-

CPF: " '" I -//
Assinatura:"~.=--'"

•

Nomecompleto:
CPF:
Assinatura:_______ __ _ __

Visto Consultoria Jurídica.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO;DE F'LENOATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

<t"G\<::J I-HÀBiLltMÃ~111;.
~AMA"~~ACOCOA"'"'~'9, V~"
Edital n':004/2015 I..,l v •-'
procé.'~~pregãO Presencial n' 004/2015 ~

O I . (Razão Social da"'1EmpreSa),
{si'abelecida i na J", - --~-I ;.,...-
(iiiidereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sobn'. • •• , neste
ato representada por I I, inscrito no CPF sob o
n'. ~ .. u, na, quálidade de representanie/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de pàrticipação no processo
licitatório em páuta, sob 'as penas da I-tii, queêumpre plenamente aos requisitos de
habilitação. I ,,'~ ."_ .,W ') I. I

Declaro sob ',as penas dalei""a inexistência de impedimento legal para contratar
com a Administraçãp, Públiêa. ~,,,' , ~ I /1

Por ser verdade assina a prese~te. 0('( ,/ d!/ de 2015.

/71
'(8.azão Social-da Empresa) I

(nomê'do respô'nsável/procuradoi) ,"<.. _ (cargo _dore.?p.£nsa~el/procur?dôr) ~"",
';~. (n'. do documehto.ile/dentid'ade) .
. 1"././,
~. ,-~.,'

, . (fIrroareconheclda) ",-.. .
. , ' S

CAJ«.ZI:~HO' ~
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ANEXO VI
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",-""

Processo Licitatário n°. 00412015

'~. ' •. (represeiitant~,_,, I ___
. (firmaJJ3Conheclda) •

.,.

(Observação: em casoGrfnàtiVO,. assinalarJ'/~ssalv3frtna).''''I\L1N nU . '.'

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIXDE.-IRREGULARIDADE QUANTO AO~G'':l~ABALHO,bciMe.b~.h
Pregão Presenéi.~.~'004/2015.....--..... #VIÚ/J

~i~ MODELO "A" 6:,"PREGA60R PESSOAJu:l~"
&'- V \ \.~

Jfi .._~~CLARAÇÃO ~

R~ Edital 004/,2015 h""" ~ I ~
___________ ._,;~_'.inscritonoCNPJ n°, , por
intermédio de I seu representante le9al,"Sr(a) \ ,
portador(a) da Carteira de"ldentidade ri':" , h" i t e do CPF
n'. l t. à " DECLARA: para fins do disposto no inciso V do, . - -'-' \ '. . ,. '

art. 27 da Lei no 8.?,?6,'de2\,de)urho de)~93, acres!,ido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito .anos em trabalho noturno,

~ 'T -' -, ~ •perigoso ou insalubri3\e não empregamenor de dezesseis ,anos.
I \\,0\. ! fi

Ressalva: emprega mélior, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).,'/"/1/ }
, / ide de 2015.://j~-v-':::-<- .. ((

I

I

I

I
I•I
I

I

I
I
I

I

I
I,
I
I:.
I
I
I
I
I
I
I
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DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA"flE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

c;\':)l.-MII O
Pregão Presenêial ~0"0412015 /li;ÚA

r.v<l.- V "O ~a
O J (nome daempr~)\ sediada na
_'V' ; (endereço complêt6) inscrita no

C)iF'JIMF sob o"número, ..... ;.. . \ .... ,,'cRECIA8A, sob áSJ'1!nas da lei,
q~na presentj data é considerada: 1'''-.1 I ("'"
( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3', da Lei 'Complementar n' 123,
de 14 de dezem,bro de 200$,:"Jr" ,,, : ,,'~' \, I

.~ ..• i~"'\.._ .. , . .
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme' o mClso 11, do artigo 3', da Le,
Complementar h' 123, de 14 de dezembro de 2006 Declara ainda, que a empresa está

_ 'H '.e' .. _'-o _ ' .•.. c.'~J .-..-'

excluida das vedaç~esco~t~nte,s,do pará"grafo 4', do artigo 3', da Lei Complementar
n' 123, de 14 de deiembro de 2006, , ' ,/ li I

,7 ,L de / de 2015,

'/17/
t:ONTADOR DA EMPRESA Ir /1

• (n' de Registro "fi\:> órgão comp7 CRC)

\ ~ssinat~r~dol;SQtante L~al»
. .•.. ~--- . ---.;.-..- .'
(nome Completo"cto,Representahte Legal)

(Carimbo da Empresa)/'
, .:..---:'CÁ D ~I'fir~a recbiihecida~j;l.:,S"'t.o:V\Llt'lhv ~ ~

I
I'.
I

I

I
I

I

I
I
I

II.
I

I
I I
I I
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ANEXO VIII

de 2015.

'(~àzã!2..So~a/'daEmpresa) !
(nomé'do responsável/procurador)~ - ~
(cargo do resl'0nsável/procurador).
, 1./ 1'-U £" '
v (finna reconl!ecida) - ':.,

.,~

MODEL~E~DE~l'.lçM'ÕE'IDONEIDADE
~\:).-- ' ~V '!li.

À /')_.V ~ Ü~L.
CÂMAf}f-~Ml!N1CIPAL DE CARAZIN,HOO .,~"
Editai n~()04/2015 \,,'. '- :,
Procésso Licitatório, Pregão Presencial n' 004/2015 ~

AO"tt' J-----l." ,,\_~~. V
~ I "'" (R;;zão Social da,Empresa),
estabelecida I na I _\. I '\
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°. I ,neste
ato representada por r- %,' ,"""," ~, inscrito no CPF sob o
n'. l }, na qu'alidade_,de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições Ilegais, vem::~riECLARÀR~para os fins de direito, que não

I = c', ~'. "

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com. o Poder Público, em qualquer
de suas esfera~. \\ \'!:iw*,>, "ç;..,(' '';-..( "'--'-'] I'

Por ser a expressão"da verdade, firmamos o presente.'I . ( /
/"! dei
"/f/J

I

I

I

I
I
I
I

II.
I
I

I
I
I

I
I

I~.
I
I
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C4RA7J"l-l() , \l..'S
(nome completo do declarante)

(CPF do declarante)
(cargo do declarante)

(assinatura da declarante)

ANEXO IX

0'-_ 1\,7'''''--' - ,MODEL0'DE,ATESTADO DE,QU;o;U1CAÇAO TECNICA
~ ~1I- . " .' If/I.

Pregão presen~I~O 004/2015 Ü~1v~ <) ~~
(Ãi'estamos para os devidos fins que a empresa ~Â

(n9f!ie")e CNPJ da empresa faforecida~1 esta
1
belecida na .•...~ \

(en.aereço completo.da,emwe.sa favorecida), for~eçe(u)/executa(ou) para esta empresa
r.J i (nome e I'CNPJ \da- empresa êmitente),~sitiJada na
.~ ~ (endereço da"ernpresa emitentJ do atestado), o(s)

material(ais)/equipamento(s)/serviço(s),~..!'~ixoespecificados: I
..I •••.. "'" .

1) Número do Contrato: (informaf'~ n.o dqcontrato firinado entre as partes) ou

(notas fiscais)." '. -: '( "A I
2) Objeto do contrato: (descÍjção resJ;r,idá)~ / I

, , \ \ ,r' "3) Peflodo. '''''"."./''''''''''''./.'''''''''' a ""."""./"""",,,J ..,,,,,,,,(Informar o penado
do contrato executâdo. Se ainda vigente, preencher. com/a' datâ de início e depois da
letra "a" incluir á palà~}? vigente) " I I I I
4) Quantidade: (informar a quantidade fomecida ouldo serviço prestado).
5) Valor d~ Contrnio~(informar o vaíõf,.da GantrEitc/ mensÇif ou anual ou total do
fornecimento em caso de.materiais/equipamentos). J/ J

Atesta~, ainda\~os ,J / / f(;omecimentos/serviços
estão sendôlforam executadÔs) satisfatoriamente,. não existirído,.eln nossos registros,
até a presente. data, fatos que..•..dessbonêm ,súa conduta é respbns'abilidade com as

'-) ~ - '~.
obrigações as~umida\ .:<::0, fi..

I .'
'de. de2015,

I

I

I
I

I

I
I
I
II.
I
I
I
I
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Pregão Presencial nO. 00412015

~..

Processo Licitat6rio nO. 00412015

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES ~SL/~T,Vo

<;;,G /lI;f./.
PREGÃO F'RE,~CIAL N° 004J20~ ~~'X t .; O \ ~"
. /,,!f'''CAMARA MUNICIPl)L DE CARi\ZINHO, de acordo ~c~Ij,':J legislação
vlgente,_torna pubhco para conhecImento dos mteressados, que no dla(19de março de
20il5~às9horas, na sala de reuhiões da Câmara Municipal de Carazinh~sito na Av.
Flote-t' da Cun~a;-rnO~799;-rreunir-se-ãO.8 COr1]issão,..Per-manen~e de Licttlç9~s, bem
tor\io o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para receber os envelopes de Hãbilitação e

- ~ ' '<li: . • ,'\ '.
Proposta do Pregão Presencial nO004/2015, que tem como objeto a contratação de
empresa que possibilite a disposição/ma-hutençãO imediata um sistema, abrangido pelo
site da CâmaralMuniCipal e,pela intrane~"para.,registro de inform~ções em um banco de
dados, controlando a parte 'de divulga~o:e publicação, assim "como a locação imediata
e a manutençãd de um sistema para gerenciam~n!o do"proce,$so}legislativo da Câmara
de Vereadores tie Carazinho. O Edital e s.eus ànéxos poaerâo ~er obtidos na sede da
Câmara Munidpal ~localizada\na"'....Ávenida\..F-fores da C~nhà", n~. 799, na Cidade de
Carazinho/RS, [de segunda ã' sexta-feira, das 8h30mln ãs 111h30min; ou pelo site
wwwcamaracrz.rs.goV.br. Telefone para contato: (54) 333Ó-2322. L1CITAÇAO: Pregão
Presencial n°. 004/201'5, Edital n°. 004/20~.::r ~ J / / I

/ .Jlrazlnho, 02 de março de 2015.

, ,~Otl/V'-;
'-, 'Pau~i'10.dé~oura / /1

. '''"'~Presidente dé;fCâmara~unicipal de Carazinho
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\ ;~

~ :"OO'-Oi~Á~f
Objeto: a contratação de~presa que possibilite-a dispósiçãolmanutenção imediata
um sistema, abrangido ..pala sitadã-:':Câmara-'-MUíÍicipal e p.elã intranet, para registro de
informações em um banco.de dados, conlrolando a parte de divulgação e publicação,
assim como a locação i~q,iát~e.a.'matiutençãO.de-urm.~~!emapara gerenciamento do
processo legislativo da Cã",;;ra" de.~Ver,ead",rês,de'.Carazinho, sendo base para
alimentação dos dados no sita 'ã~IOâmara:dEilVefeadores. Recebimento das Propostas
em 19 de março de 2015, às 09horas. Edital: hltp:l/www.camaracrz.rs.gov.br/.
Informações: (54) 3330-2322. 02 de março de 2015. Processo Licitalório n° 004/2015.
Pregão Presencial nO004/2015.

•
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