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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
004/2019

Edital de pregão para a contratação de empresa
que possibilite a disposição/manutenção imediata
um sistema, abrangido pelo site da Câmara
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 Municipal de Carazinho.

Tipo de julgamento: menor preço global

o

o Vereador DANIEL WEBER, Presidente da Câmara Municipal de Carazinho,
no uso de suas atribuições, torna público, que às 14 horas, do dia 21 do mês de março
do ano de 2019, o Pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº
031/2018, reunir-se-ão na sala de reuniões da Câmara Municipal de Carazinho,
localizada na Av. Flores da Cunha, nO.799, em Carazinho/RS, CEP 99500-000, com a
finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços descritos no item 1,
processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 e julho de
2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

1 - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa que possibilite a
disposição/manutenção imediata de sistema, abrangido pelo site da Câmara Municipal
e pela intranet, para registro de informações em um banco de dados, controlando a
parte de divulgação e publicação, assim como, de forma integrada, a
disposição/manutenção de sistema para gerenciamento do processo legislativo da
Câmara Municipal de Carazinho, sendo base para alimentação dos dados no site da
Câmara. Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço global.

1.1.1 O sistema, abrangido pelo site da câmara municipal e Intranet, d
desenvolver e conter, obrigatoriamente, o seguinte:
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a) Site da Câmara - desenvolvido em /ayout exclusivo aprovado pelos
gestores da Câmara, inclusive otimizado para celulares (responsivo):

a.1) A CÂMARA:
- 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,
- Galeria de ex-presidentes, possibilitando o controle por período do mandato.

a.2) VEREADORES:
- Cada vereador cadastrado no sistema terá disponível um blog desenvolvido com
/ayout padrão, definido pelos Gestores da Câmara, tendo o /ink no site da Câmara,
onde serão divulgados os trabalhos realizados, notícias, agenda do vereador, diárias
recebidas, bem como o total de notícias, projetos apresentados, Emendas,
Requerimentos, indicações e ofícios. Este blog tem o objetivo de facilitar o
acompanhamento das ações realizadas por cada Vereador.
- As informações serão buscadas automaticamente no banco de dados do sistema da
intranet, além de ser permitido ao vereador a manutenção de notícias e fotos
exclusivas para o seu blog, através do sistema.

a.3) COMISSÕES:
- Comissões com seus respectivos membros mantendo o histórico de cada ano,
possibilitando a inserção da planilha em PDF com as reuniões e presentes em cada
reunião; e,
- Divulgação das audiências públicas.

a.4) PROCESSO LEGISLATIVO:
- Divulgação das Atas;
- Divulgação das Pautas das sessões;
- Sessões Plenárias possibilitando a inserção de arquivo em PDF com os documentos
apreciados na sessão;
- Planilha de votação possibilitando a inserção de arquivo em PDF com o resultado das
votações ocorridas em cada sessão;
- Propostas Legislativas: a) com disponibilização de campo de busca (por assunto, por
tipo da proposição, por autor/ano, por número, etc.); b) com identificação da proposição
(autor, ementa, data do protocolo, etc.) c) com acompanhamento, em tempo real, d V
atos do processo legislativo (proposição, emendas, subemendas, subst" . o ,
mensagens, pareceres das comissões, orientação técnica da Procuradoria L isl iv ,

v
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manifestação de terceiros, resultado da votação plenária etc.), possibilitando a inserção
de arquivo em PDF.

a.5) LEGISLAÇÃO:
- Leis Municipais;
- Leis Complementares;
- Lei Orgânica;
- Código de Postura;
- Regimento Interno;
- Precedentes Regimentais;
- Código Tributário Municipal;
- Código de Obras; e,
- Estatuto do Servidor.

a.6) GESTÃO ADMINISTRATIVA:
- Orçamento;
- Execução orçamentária;
- Repasse financeiro;
- Gestão fiscal;
- Contratos;
- Quadro de pessoal;
- Demonstrativo de diárias;
- Concursos;
- Portarias;
- Decretos;
- Remuneração dos Vereadores; e,
- Cotas parlamentares.

a.7) PUBLICAÇÕES:
- Divulgação das licitações com as respectivas modalidades e anexos.

a.8) COMUNICAÇÃO:
- Sistema de divulgação de notícias, possibilitando vinculá-Ias com os vereadores, e
permitindo que as mesmas sejam visualizadas também no blog de cada vereador
vinculado;
- Sistema de Ouvidoria controlando e registrando os encaminhamentos realizados,
referente a cada solicitação;
- Sistema de galeria de fotos e videos;
- Cadastro de desaparecidos;
- Link para acesso ao portal do servidor público;
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- Link para acesso ao webmai/;
- Divulgação dos áudios das sessões;
- Sistema de News/etter permitindo ao público o cadastro do e-mail e através da
intranet o envio de mensagens aos cadastrados;
- Cadastro de Enquetes, possibilitando a participação popular, visualizando os
resultados na intranet; e,
- Sistema de Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, permitindo o cadastro da
solicitação no site e controle de recebimento e retorno na intranet.
- Possibilitar através de filtros, a busca por informações, conforme o módulo que está
sendo acessado, bem como a busca nas notícias na página inícíal.

o

a.9) CONTROLE EXTERNO
- Processo de Contas do Executivo: a) com disponibilização de campo de busca (por
nome dos gestores, por ano, por número, etc.); b) com identificação do processo
(número, ano, gestores, etc.); c) com acompanhamento, em tempo real, dos atos do
processo de contas (parecer prévio do tribunal de contas, defesa escrita, projeto de
decreto legislativo, resultado da votação plenária etc.), possibilitando a inserção de
arquivo em PDF.

b) Sistema de Intranet - a intranet será acessada através da internet e
contará com os seguintes serviços:
- Cadastro dos módulos existentes no sistema;
- Cadastro de usuários com permissões em cada módulo possibilitando incluir, editar e
excluir, conforme a permissão definida pelo administrador do sistema, permitíndo ao
usuário logado alterações nos seus dados e controlando o número de acessos
realizados;
- Sistema de agenda, sendo possível controlar e agendar os compromissos de cada
usuário, exibindo na tela inicial da intranet os compromissos pendentes para o usuário
logado, no caso dos vereadores a agenda é listada também no blog do vereador;
- Sistema de aviso sendo possível enviar automaticamente e-mail aos usuáríos, sendo
que estes avisos devem estar disponíveis na tela inicial quando o usuário acessar a
intranet;
- Cadastro de eventos realizados, sendo possível visualizar os eventos a serem
realizados no mural na tela inicial quando o usuário acessar a intranet;
- Cadastro de Autores externos possibilitando o protocolo de documentos;
- Controle de protocolo de documentos internos e externos, classificando por tipo e
sub-tipo, definindo a autoria e permitindo a assinatura eletrônica dos vereadores
envolvidos no protocolo. Cada vereador terá a sua assinatura eletrônica que será
gerada pelo sistema. Ao ser convidado para autoria de um documento, o sistema envia
automaticamente um e-mail para comunicar o vereador, o qual necessíta acess r o
sistema e realizar a assinatura do mesmo para que, somente após a confirm ão \
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todas as assinaturas, o documento esteja disponível para ser protocolado. Durante o
cadastro será definido se o documento protocolado será divulgado no site da Câmara.
Desta forma, automaticamente o documento poderá ser visualizado pelo público
externo, conforme categoria. Nos documentos será possível controlar e editar, por
funcionário autorizado, a situação dos documentos, que pode ser protocolado,
aprovado ou rejeitado.
- Controle do recebimento dos protocolos, sendo possível receber o protocolo gerando
o número do mesmo e encaminhando, automaticamente, e-mail ao autor do documento
com as informações necessárias para comprovar o protocolo;
- Cadastro dos setores existentes na câmara;
- Controle dos visitantes, possibilitando o cadastro do 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;
- Cadastro de pareceres pelas comissões e pela Procuradoria Legislativa;
- Cadastro da pauta das sessões realizadas, publicando automaticamente no site da
Câmara;
- Cadastro de Ruas do Município;
- 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 Interno;
- Cadastro das sessões com seus tipos, informando a data limite para protocolar os
documentos para apreciação nesta sessão;
- Sistema para emissão 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 notícias de cada vereador com a possibilidade de incluir
imagens e arquivos em anexo a notícia, sendo publicado automaticamente no blog do
vereador;
- Cadastro do contracheque do funcionário sendo possível cada usuário visualizar o
seu contracheque e a impressão do mesmo ou mesmo salvar o arquivo no formato
PDF;
- Cadastro do comprovante de rendimentos para fins de Imposto de Renda, da mesma
forma que o contracheque;
- Cadastro de locais e equipamentos, possibilitando a reserva dos mesmos pelos
usuários com as respectivas permissões, evitando que um local seja reservado p
dois usuários no mesmo período;
- Cadastro dos símbolos da Câmara; e,
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- Cadastro das datas comemorativas, sendo visualizadas no mural na tela inicial da
intranet.

1.1.2 O sistema para gerenciamento do processo legislativo deve se
desenvolver e conter, obrigatoriamente, o seguinte:

a) O Layout gráfico será desenvolvido pela CONTRATADA, no idioma
Português, com padrão de tamanho de 1024 pixels, compatível com os navegadores
Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome e Opera. A CONTRATANTE
compromete-se a entregar todo o material gráfico (fotos, logos, imagens) nos padrões
e qualidade necessários para o desenvolvimento.

b) Desenvolvimento em PHP, SQL.
c) Deverá conter os seguintes itens:

- Sistema de gerenciamento de conteúdo total;
- Painel de controle administrativo;
- Gerenciador de usuários;

d) Deverá conter os seguintes módulos:
- Autor;
- Documentos;
- Assinatura;
- Protocolo;
- Resultados;
- Ruas;
- Serviços;
- Sessão;
- Tipo Documento;
- Tipo Sessão;
- Impressão;
- Relatórios;
- Despacho;
- Pareceres;
- Procuradoria Legislativa;
- Pauta Sessão; e,
- Presença dos vereadores.

1.1.3 Os dados já existentes no atual sistema deverão ser
importados/migrados na sua integralidade para o sistema da licitante vencedora, sob a
responsabilidade desta, e sem qualquer custo adicional.
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1.2 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que contenham o sistema previsto no item 1.1 e
1.1.1, bem como que preencherem as condições de habilitação constantes deste
edital.

2 • DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

2.1 A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro,
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o úníco
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

2.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação
de documento de identidade.

2.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes.

2.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar:

a. 1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado;

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de
sociedade comercial ou de sociedade por ações;

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercicio, no caso de sociedade civil;

a.4) documento que conste expressamente os poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX:(54) 3330-2322- CEP 99500-000- C RAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.96. 2/0001-52

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


""-'1''-'''''''''T~'"

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO • RS

o

o

Página8 de 45

b) se representada por procurador, deverá apresentar:

b. 1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654,
~ 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as
pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

I - Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da
empresa.

\I - Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de
qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

2.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões
públicas referentes à licitação.

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 pregoeiro.

2.6 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à
6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar declaração, firmada por contador, de que
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

I - A não-apresentação da declaração acima indicada implica na renúncia
tácita aos benefícios da Lei Complementar n.o 123-2006

2.6.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita
bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão
dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, conf rm
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disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também
apresentem declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de
receita referido acima.

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item
7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação
em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente,
como de nº 1 e nº 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ENVELOPE NQ01 - PROPOSTA
PROPONENTE (Identificação completa)

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ENVELOPE NQ02 - HABILITAÇÃO
PROPONENTE (Identificação completa)

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

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 envelopes contendo propostas financeiras e documentos e
habilitação.

4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não
será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

4.3 O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de
ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;

b) apresentar declaração de que cumprem os requisitos de habilitaçã e
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c) comprovar a situação de microempresa ou empresa de pequeno porte,
quando for o caso.

5 - PROPOSTA DE PREÇO

5.1 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta)
dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas,
sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida
em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:

a) razão social da empresa;

b) proposta financeira, que não poderá ultrapassar o valor de R$ 900,00
(novecentos reais) mensais, rubricadas em todas as páginas e assinada na última,
pelo representante legal da empresa, mencionando o preço global dos serviços, objeto
desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-
obra, inclusive o BOI;

c) planilha de quantitativos e custos unitários;

d) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as
especificações deste Edital; e,

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.

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.

5.2 Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custo, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação.

5.2.1 Quaisquer tributos de qualquer natureza, custos e despesas
indiretas, entre outras despesas, omitidos da proposta ou incorretament
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serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de
acréscimos a qualquer título.

5.2.2 Os preços propostos e os lances oferecidos são de exclusiva
responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão, ou qualquer outro pretexto.

5.2.3 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou
distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza, ou
mesmo durante a sessão de julgamento do procedimento.

5.3 A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a
especificação da proposta, ou que apresentar preços excessivos ou manifestamente
inexequiveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão desclassificadas.

5.4 Fica permitida a visita técnica do licitante à Câmara Municipal de Carazinho,
mediante prévio agendamento, para esclarecimento se fizerem necessários à
formulação da proposta e à futura execução do objeto.

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o autor da
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos
itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

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.

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 sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da
proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.

6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será r
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
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6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a
palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

6.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponenteO desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.

6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro,
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado
pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.

6.9 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação,
podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido
preço melhor.

6.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

o
6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito.

6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado.

6.13 Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as
atenderem aos requisitos do item 5;
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d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexeqüiveis.

I - inserção na proposta que tenha por objetivo modificar, extinguir ou criar
direitos da licitante ou do órgão Iicitador serão tidas como inexistentes, aproveitando-
se a proposta no que for compatível com o instrumento convocatório

6.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não
previstas no edital.

6.15 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44, S 2º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, sendo assegurada,
como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.3, "c", deste
edital.

6.15.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de
menor valor.

6.16 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora
da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco)
minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço,
situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de
menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo
previsto na alínea "a" deste item.

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 li ita
detentor da proposta originariamente de menor valor.
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6.18 O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que
a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa.

6.19 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuizo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e
verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigidaO para habilitação e os recursos interpostos.

6.20 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao
setor de Informática desta Câmara Municipal, conforme subitem 15.1 deste edital.

6.21 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes
presentes.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do
envelope nº 02, os seguintes documentos de habilitação:

7.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358, de 5 deO setembro de 2002;

7.1.2 - HABILITAÇÃO JURíDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização p a
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o igi; ,
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e) declaração de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade que
tenha sido expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de
Governo.

7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado;

b) Comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a
apresentação de Certidão expedida pela Receita Federal do Brasil;

c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;

d) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais;

e) Comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

f) Certidão Negativa de Débíto para com o INSS, ou prova equivalente que
comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social; e,

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943.

7.2 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser
substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

7.3 HABILITAÇÃO CONDICIONADA

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 regular" ão
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 periodo, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

111 - A dilação do prazo por mais dois dias úteis fica condicionada à solicitaçãoO da licitante por escrito e mediante justificativa aceita pela Administração.

7.3.2 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3,
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2,
sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital.

7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado da capacitação técnico-operacional, em nome da empresa,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em
características, quantidades e prazos.

o

7.5 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro
pelo prazo de validade da proposta, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope e seu conteúdo.

8 - DA ADJUDICAÇÃO

8.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o
menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado, pela autoridade
superior ou pelo próprio pregoeiro, o objeto do certame.

8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem
de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro
poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro procla r a
vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manife tar
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação xpr s a
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imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da
licitante.

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 quantitativos e preços unitários para se adequar ao
novo preço total proposto após a sessão de lances.o

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias consecutivos para apresentação
das razões de recurso.

9.2 Constará na ata da sessão a sintese das razões de recurso apresentadas, bem
como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo,
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias consecutivos,
após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do
processo.

o
9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou
o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do
recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

9.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

10 • DOS PRAZOS E DA GARANTIA

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 3 (três)
convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do Ir
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
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10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo
mesmo periodo, desde que seja requerido de forma motivada 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 periodos sucessivos, até o limite máximo de
48 (quarenta e oito) meses após o inicio 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 contrato contará a partir de sua assinatura, quando a
integralidade do objeto do da licitação deve ser imediatamente colocada à disposição
da Câmara Municipal, em perfeito funcionamento.

11 - DO RECEBIMENTO

11.1 A licitante vencedora iniciará suas atividades em até 3 (três) dias contados da
assinatura do contrato.

11.2 Verificada a desconformidade de algum serviço a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

12 - DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro.

12.2 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com
juros de 0,5% ao mês, pro rata, mais o IGP-M/FGV do periodo, ou outro índice que vier
a substitui-lo.

12.3 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que
regula a matéria.

13 - DAS PENALIDADES
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13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação 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;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 2 (dois) anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado
do contrato;

h) causar preJulzo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade 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.

13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
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13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

o 14.1 Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da
presente licitação serão suportados pela seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01 Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2005 Manut.Geral da Câmara
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Serv.Terceiros Pessoa Jurídica

15 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

15.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escríto, à Câmara
Municipal de Carazinho, Setor de Informática, sito na Av. Flores da Cunha, nO.799,
Carazinho/RS, CEP 99500-000, ou pelos telefones (54) 3330-2322, no horário
compreendido entre as 8h30min e 11h30min.

O 15.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao
presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Câmara
Municipal, setor de Informática.

15.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edítal será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subsequente ao ora fixado.

15.4 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.

15.5 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por t e -o, ou
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos s' t as
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informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados
pela Administração.

15.6 Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.

15.7 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

15.8 O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omlssoes ou erros
puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo
possivel a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.

15.9 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
I - Termo de Referência;
II - Modelo de Proposta;
111- Modelo Credenciamento;
IV - Minuta do Contrato;
V - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
VI - Modelo de declaração de inexistência de irregularidade quanto ao trabalho do
menor;
VII - Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte;
VIII - Modelo de Declaração de Idoneidade; e,
IX - Modelo de atestado de qualificação técnica.

15.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

15.11 Cópias do edital e seus anexos poderão ser obtidas na página eletrônica da
Câmara Municipal de Carazinho: http://www.camaracrz.rs.gov.br/

Carazinho, RS, 08 de março de 2019.
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Este Edital foi analisado sob o prisma jurídico-formal e
se acha aprovad podendo ter regular
prosseguimento.

ourscheid
r Legislativo
trícula 50020
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1.1 A presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa que possibilite a
disposição/manutenção imediata um sistema, abrangido pelo site da Câmara 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
Carazinho, sendo base para alimentação dos dados no site da Câmara de Vereadores.

11 - Justificativa:

2.1 Atender as necessidades da Câmara Municipal de Carazinho no que tange à
organização e publicidade de seu banco de dados e do sistema legislativo.

111 - Prazo:

3.1 O prazo de vigência do contrato celebrado em virtude deste pregão presencial é de
12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser renovado por iguais
períodos sucessivos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses após o início da
vigência do contrato, na forma do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nO8.666/93 e
suas alterações, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

IV - Preço Máximo

4.1 O valor máximo estimado para o objeto deste certame é de R$ 900,00 (novecentos
reais) mensais, conforme média apurada pela Câmara Municipal.
4.2 Propostas cujos preços ultrapassem esse valor serão desclassificadas.

v -Descrição dos Serviços:

5.1 A descrição dos serviços consta no item 1 deste Edital.

VI - Obrigação das partes

6.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:
I. Executar o objeto deste contrato da maneira adequada e dinâmica, elabor do
projeto gráfico, o fluxo das informações e a programação das páginas de ac do

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX:(54) 3330-2322- CEP 99500-000
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89

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


~

ii
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAlINHO • RS

Página 24 de 45

o

o

os dados minimos constantes na Cláusula 11,sem prejuízo do dever de disponibilizar
novas informações, de acordo com o subitem 3.2.
11.Manter o sistema de website atualizado tecnicamente e de acordo com a legislação
em vigor, de âmbito federal, estadual ou municipal, fornecendo prontamente as novas
versões liberadas ou num prazo de até sete dias corridos.
111.Corrigir os erros de concepção e produção do sistema de website, sempre que
solicitado pelo CONTRATANTE, sendo que não se compreende como obrigação da
CONTRATADA os serviços e correção de erros de operação ou uso indevido do
sistema de website, os serviços de recuperação de arquivos de dados e acertos feitos
no sistema de website, ocorridos por causas diversas que não seja contida neste item.
IV. Fornecer suporte técnico gratuito, exclusivamente para dirimir dúvidas ou
solucionar problemas quanto ao objeto do presente contrato, por telefone, e-mail
(correio eletrônico) e/ou via fax, nos dias úteis e horários comerciais.
V. Treinar e prestar esclarecimentos aos funcionários, envolvidos com a operação dos
módulos contratados.
VI. Manter total sigilo sobre as informações confidenciais da CONTRATANTE a que
tiver acesso.
VII. Importar/migrar integralmente os dados já existentes no atual sistema para o novo
sistema da CONTRATADA, sob a responsabilidade desta, e sem qualquer custo
adicional.
VIII. A CONTRATADA não responde por problemas relacionados ao ambiente, como
redes, Sistemas operacionais, navegadores desatualizados, hardware, servidores, link
de internet, hospedagem de terceiros e sistema de backup.
IX. A CONTRATADA não se responsabiliza por danos decorrentes do mau uso do
Sistema de Sistema, alimentação errônea e/ou falta de conferência de dados gerados,
segurança de senhas, bem como a inexistência de cópias de segurança dos dados
atualizados.
X. A CONTRATADA reserva o direito de inserir sua logomarca no Sistema.

6.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

I. Indicar um representante que servirá como interlocutor durante a execução do
projeto.
11.Fornecer à CONTRATADA, todas as informações e elementos necessários ao início
e ao desenvolvimento do projeto, em suporte digital compatível com PCs.
111.Fornecer manual de identidade visual e todo o material complementar como textos e
fotos que sejam necessários à elaboração do site.
IV. A CONTRATANTE é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo informativo de
suas páginas, sendo ela integralmente responsável pelos efeitos proveniente e t s
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informações, respondendo civil e criminalmente por atos contrários à lei, propaganda
enganosa, atos obscenos e violação de direitos autorais.
V. A CONTRATANTE se declara única responsável pela guarda e bom uso do código
fonte objeto deste contrato e obriga-se:

a. Guardar o código fonte, tornando-o inacessível a terceiros;
b. Não fazer e nem permitir a reprodução do mesmo;
c. Não permitir e nem realizar modificações no código fonte, sendo que somente

a CONTRATADA poderá realizar alterações no sistema;
d. Observar a legislação do direito autoral, quanto ao código fonte e layout,

objeto deste contato;
e. O código fonte do sistema (sistema de gerenciamento, painel de controle) do

sistema, é de propriedade exclusiva da CONTRATADA, em caso de
cancelamento do contrato não será fornecido o código fonte a CONTRATANTE.
Neste caso a CONTRATADA entregará a CONTRATANTE o extrato do banco
de dados em formato TXT, as imagens e as páginas do Sistema em formato
HTML; e,

f. Não negociar o código fonte e layout com terceiros, sob qualquer forma, total
ou parcialmente.

VII - Dotação Orçamentária:

7.1 Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da
presente licitação serão suportados pela seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01 Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2005 Manut.Geral da Câmara
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Serv.Terceiros Pessoa Jurídica
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ANEXO 11
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

o

Razão Social:
CNPJ/CEI:
Telefone:
Cidade/UF:
Endereço:
Fax:
E-mail:
Edital Pregão 004/2019
Presencial

Apresentamos nossa proposta referente ao Edital do Pregão Presencial
004/2019, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada na prestação de
serviços, conforme descrição no Edital e Termo de Referência.

PREÇO GLOBAL MENSAL:

Forma de pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da fatura
aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, de acordo com o
cronOQrama físico-financeiro.

o Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua entrega.

Declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende plenamente todos os
requisitos de habilitação e demais condições exigidas para participar da presente
licitação.

A licitante declara, expressamente, que o preço contido na proposta acima inclui
todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários,
encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo
direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para
a Câmara Municipal de Carazinho.

de
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(nome ou razão social licitante)
(nome completo de seu representante legal)

•

•
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ANEXO 111
CREDENCIAMENTO

Edital do Pregão Presencial nO004/2019

o Através do presente. credenciamos o(a) Sr.(a)
_________________ , portador(a) da Cédula de Identidade nO

e CPF nO , a
participar da licitação instaurada pela Câmara Municipal de Carazinho/RS, na
modalidade de Pregão Presencial. sob o nO 004/2015, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para se pronunciar em
nome da empresa , CNPJ nO
__________ , bem como formular propostas e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame.

____ ..__ de de 2019.

o (assinatura do dirigente da empresa)
(nome do dirigente da empresa)

Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os
fins deste procedimento licita tório.
Este credenciamento deverá vir acompanhado obrigatoriamente, da documentação
exigida no subitem 2.3, do edital.
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° __ /2019
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE

PROCESSO LEGISLATIVO

o

o

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público,
CNPJ n° 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, n°. 799, em
Carazinho/RS, CEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada neste ato por seu
Presidente, Vereador XXXXXX, inscrito no CPF XXXXXXXX, residente e domiciliado na
Rua Antônio Pasin, nO,390, nesta cidade, nesse ato denominado, CONTRATANTE e de
outro lado a Empresa XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
XXXXXXXXXXXXXX, com contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o nO.
XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na
Cidade de XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida XXXXXXXXXX, nOXXXXXXX, neste ato
representada pelo seu sócio proprietário, Sr. XXXXXXXXXXXX, portador do RG
XXXXXXXXXXX e do CPF(MF) sob o nOXXXXXXXXXXX, doravante denominada de
CONTRATADA, em virtude do Edital do Pregão Presencial nO004/2019, têm, entre si,
justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas
cláusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a disposição/manutenção imediata um
sistema, abrangido pelo site da Câmara 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 Municipal de Carazinho, sendo base para alimentação
dos dados no site da Câmara.

CLÁUSULA 11 - DAS CARACTERíSTICAS DO SISTEMA

2.1 O sistema, abrangido pelo site da câmara municipal e Intranet, deve se
desenvolver e conter, obrigatoriamente, o seguinte:

a) Site da Câmara - desenvolvido em /ayouf exclusivo aprovado pelos
gestores da Câmara, inclusive otimizado para celulares (responsivo):

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,
- Galeria de ex-presidentes, possibilitando o controle por período do mandato.

a.2) VEREADORES:
- Cada vereador cadastrado no sistema terá disponível um blog desenvolvido com
layout padrão, definido pelos Gestores da Câmara. tendo o Iink no site da Câmara,
onde serão divulgados os trabalhos realizados, notícias, agenda do vereador, diárias
recebidas, bem como o total de notícias, projetos apresentados, Emendas,
Requerimentos, indicações e ofícios. Este blog tem o objetivo de facilitar o
acompanhamento das ações realizadas por cada Vereador.
- As informações serão buscadas automaticamente no banco de dados do sistema da
intranet, além de ser permitido ao vereador a manutenção de notícias e fotos
exclusivas para o seu blog, através do sistema.

a.3) COMISSÕES:
- Comissões com seus respectivos membros mantendo o histórico de cada ano,
possibilitando a inserção da planilha em PDF com as reuniões e presentes em cada
reunião; e,
- Divulgação das audiências públicas.

a.4) PROCESSO LEGISLATIVO:
- Divulgação das Atas;
- Divulgação das Pautas das sessões;
- Sessões Plenárias possibilitando a inserção de arquivo em PDF com os documentos
apreciados na sessão;
- Planilha de votação possibilitando a inserção de arquivo em PDF com o resultado das
votações ocorridas em cada sessão;
- Propostas Legislativas: a) com disponibilização de campo de busca (por assunto, por
tipo da proposição, por autor/ano, por número, etc.); b) com identificação da proposição
(autor. ementa, data do protocolo, etc.) c) com acompanhamento, em tempo real, dos
atos do processo legislativo (proposição, emendas, subemendas, substitutivos,
mensagens, pareceres das comissões. orientação técnica da Procuradoria Legislativa,
manifestação de terceiros, resultado da votação plenária etc.), possibilitando a inserçã
de arquivo em PDF.

a.5) LEGISLAÇÃO:
- Leis Municipais;
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- Leis Complementares;
- Lei Orgânica;
- Código de Postura;
- Regimento Interno;
- Precedentes Regimentais;
- Código Tributário Municipal;
- Código de Obras; e,
- Estatuto do Servidor.

a.6) GESTÃO ADMINISTRATIVA:
- Orçamento;
- Execução orçamentária;
- Repasse financeiro;
- Gestão fiscal;
- Contratos;
- Quadro de pessoal;
- Demonstrativo de diárias;
- Concursos;
- Portarias;
- Decretos;
- Remuneração dos Vereadores; e,
- Cotas parlamentares.

a.7) PUBLICAÇÕES:
• - Divulgação das licitações com as respectivas modalidades e anexos.

a.8) COMUNICAÇÃO:
- Sistema de divulgação de notícias, possibilitando vinculá-Ias com os vereadores, e
permitindo que as mesmas sejam visualizadas também no blog de cada vereador
vinculado;
- Sistema de Ouvidoria controlando e registrando os encaminhamentos realizados,
referente a cada solicitação;
- Sistema de galeria de fotos e videos;
- Cadastro de desaparecidos;
- Link para acesso ao portal do servidor público;
- Link para acesso ao webmai/;
- Divulgação dos áudios das sessões;
- Sistema de Newslefter permitindo ao público o cadastro do e-mail e atrav'
intranet o envio de mensagens aos cadastrados;
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a.9) CONTROLE EXTERNO
- Processo de Contas do Executivo: a) com disponibilização de campo de busca (por
nome dos gestores, por ano, por número, etc.); b) com identificação do processo
(número, ano, gestores, etc.); c) com acompanhamento, em tempo real, dos atos do
processo de contas (parecer prévio do tribunal de contas, defesa escrita, projeto de
decreto legislativo, resultado da votação plenária etc.), possibilitando a inserção de
arquivo em PDF.

b) Sistema de Intranet - a intranet será acessada através da internet e
contará com os seguintes serviços:
- Cadastro dos módulos existentes no sistema;
- Cadastro de usuários com permissões em cada módulo possibilitando incluir, editar e
excluir, conforme a permissão definida pelo administrador do sistema, permitindo ao
usuário logado alterações nos seus dados e controlando o número de acessos
realizados;
- Sistema de agenda, sendo possível controlar e agendar os compromissos de cada
usuário, exibindo na tela inicial da intranet os compromissos pendentes para o usuário
logado, no caso dos vereadores a agenda é listada também no blog do vereador;
- Sistema de aviso sendo possível enviar automaticamente e-mail aos usuários, sendo
que estes avisos devem estar disponíveis na tela inicial quando o usuário acessar a
intranet;
- Cadastro de eventos realizados, sendo possível visualizar os eventos a serem
realizados no mural na tela inicial quando o usuário acessar a intranet;
- Cadastro de Autores externos possibilitando o protocolo de documentos;
- Controle de protocolo de documentos internos e externos, classificando por tipo e
sub-tipo, definindo a autoria e permitindo a assinatura eletrônica dos vereadores
envolvidos no protocolo. Cada vereador terá a sua assinatura eletrônica que será
gerada pelo sistema. Ao ser convidado para autoria de um documento, o sistema envia
automaticamente um e-mail para comunicar o vereador, o qual necessita acessar o
sistema e realizar a assinatura do mesmo para que, somente após a confirmação de
todas as assinaturas, o documento esteja disponível para ser protocolado. Durante o
cadastro será definido se o documento protocolado será divulgado no site da Câmara.
Desta forma, automaticamente o documento poderá ser visualizado pelo p' . ~
externo, conforme cafegoria. Nos documentos será possivel confrolar e edit , RII
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- Cadastro de Enquetes, possibilitando a participação popular, visualizando os
resultados na intranet; e,
- Sistema de Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, permitindo o cadastro da
solicitação no site e controle de recebimento e retorno na intranet.
- 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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funcionário autorizado, a situação dos documentos, que pode ser protocolado,
aprovado ou rejeitado.
- Controle do recebimento dos protocolos, sendo possível receber o protocolo gerando
o número do mesmo e encaminhando, automaticamente, e-mail ao autor do documento
com as informações necessárias para comprovar o protocolo;
- Cadastro dos setores existentes na câmara;
- Controle dos visitantes, possibilitando o cadastro do 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 juridica da Câmara, sendo possível encaminhar
documentos para registro dos pareceres;
- Cadastro de pareceres pelas comissões e pela Procuradoria Legislativa;
- Cadastro da pauta das sessões realizadas, publicando automaticamente no site da
Câmara;
- Cadastro de Ruas do Municipio;
- 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 Interno;
- Cadastro das sessões com seus tipos, informando a data limite para protocolar os
documentos para apreciação nesta sessão;
- Sistema para emissão 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 notícias de cada vereador com a possibilidade de incluir
imagens e arquivos em anexo a notícia, sendo publicado automaticamente no blog do
vereador;
- Cadastro do contracheque do funcionário sendo possível cada usuário visualizar o
seu contracheque e a impressão do mesmo ou mesmo salvar o arquivo no formato
PDF;
- Cadastro do comprovante de rendimentos para fins de Imposto de Renda, da mesma
forma que o contracheque;
- Cadastro de locais e equipamentos, possibilitando a reserva dos mesmos pelos
usuários com as respectivas permissões, evitando que um local seja reservado por
dois usuários no mesmo período;
- Cadastro dos símbolos da Câmara; e,
- Cadastro das datas comemorativas, sendo visualizadas no mural na tela inicial da
intranet.

2.2 O sistema para gerenciamento do processo legislativo deve se desenvol r e
conter. obrigatoriamente, o seguinte:
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a) O Layout gráfico será desenvolvido pela CONTRATADA, no idioma
Português, com padrão de tamanho de 1024 pixels, compatível com os navegadores
Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome e Opera. A CONTRATANTE
compromete-se a entregar todo o material gráfico (fotos, logos, imagens) nos padrões
e qualidade necessários para o desenvolvimento.

b) Desenvolvimento em PHP, SQL.
c) Deverá conter os seguintes itens:

- Sistema de gerenciamento de conteúdo total;
- Painel de controle administrativo;
- Gerenciador de usuários;

d) Deverá conter os seguintes módulos:
- Autor;
- Documentos;
- Assinatura;
- Protocolo;
- Resultados;
- Ruas;
- Serviços;
- Sessão;
- Tipo Documento;
- Tipo Sessão;
- Impressão;
- Relatórios;
- Despacho;
- Pareceres;
- Procuradoria Legislativa;
- Pauta Sessão; e,
- Presença dos vereadores.

CLÁUSULA 111- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Executar o objeto deste contrato da maneira adequada e dinâmica, elaborando o
projeto gráfico, o fluxo das informações e a programação das páginas de acordo com
os dados mínimos constantes na Cláusula li, sem prejuízo do dever de disponibilizar
novas informações, de acordo com o subitem 3.2.
3.2 Manter o sistema de website atualizado tecnicamente e de acordo com a
legislação em vigor, de âmbito federal, estadual ou municipal, fornecendo prontame
as novas versões liberadas ou num prazo de até sete dias corridos.
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3.3 Corrigir os erros de concepção e produção do sistema de website, sempre que
solicitado pelo CONTRATANTE, sendo que não se compreende como obrigação da
CONTRATADA os serviços e correção de erros de operação ou uso indevido do
sistema de website, os serviços de recuperação de arquivos de dados e acertos feitos
no sistema de website, ocorridos por causas diversas que não seja contida neste item.
3.4 Fornecer suporte técnico gratuito, exclusivamente para dirimir dúvidas ou
solucionar problemas quanto ao objeto do presente contrato, por telefone, e-mail
(correio eletrônico) e/ou via fax, nos dias úteis e horários comerciais.
3.5 Treinar e prestar esclarecimentos aos funcionários, envolvidos com a operação
dos módulos contratados.
3.6 Manter total sigilo sobre as informações confidenciais da CONTRATANTE a que
tiver acesso.
3.7 Importar/migrar integralmente os dados já existentes no atual sistema para o novo
sistema da CONTRATADA, sob a responsabilidade desta, e sem qualquer custo
adicional.
3.8 A CONTRATADA não responde por problemas relacionados ao ambiente, como
redes, Sistemas operacionais, navegadores desatualizados, hardware, servidores, link
de internet, hospedagem de terceiros e sistema de backup.
3.9 A CONTRATADA não se responsabiliza por danos decorrentes do mau uso do
Sistema de Sistema, alimentação errônea e/ou falta de conferência de dados gerados,
segurança de senhas, bem como a inexistência de cópias de segurança dos dados
atualizados.
3.10 A CONTRATADA reserva o direito de inserir sua logomarca no Sistema.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Indicar um representante que servirá como interlocutor durante a execução do
projeto.
4.2 Fornecer à CONTRATADA, todas as informações e elementos necessários ao
início e ao desenvolvimento do projeto, em suporte digital compatível com PCs.
4.3 Fornecer manual de identidade visual e todo o material complementar como textos
e fotos que sejam necessários à elaboração do site.
4.4 A CONTRATANTE é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo informativo de
suas páginas, sendo ela integralmente responsável pelos efeitos provenientes destas
informações, respondendo civil e criminalmente por atos contrários à lei, propaganda
enganosa, atos obscenos e violação de direitos autorais.
4.5 A CONTRATANTE se declara única responsável pela guarda e bom uso do código
fonte objeto deste contrato e obriga-se:

g. Guardar o código fonte, tornando-o inacessível a terceiros;
h. Não fazer e nem permitir a reprodução do mesmo;
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i. Não permitir e nem realizar modificações no código fonte, sendo que somente
a CONTRATADA poderá realizar alterações no sistema;

j. Observar a legislação do direito autoral, quanto ao código fonte e layout,
objeto deste contato;

k. O código fonte do sistema (sistema de gerenciamento, painel de controle) do
sistema, é de propriedade exclusiva da CONTRATADA, em caso de
cancelamento do contrato não será fornecido o código fonte a CONTRATANTE.
Neste caso a CONTRATADA entregará a CONTRATANTE o extrato do banco
de dados em formato TXT, as imagens e as páginas do Sistema em formato
HTML; e,

I. Não negociar o código fonte e layout com terceiros, sob qualquer forma, total
ou parcialmente.

CLÁUSULA V • DA MANUTENÇÃO E SUPORTE

5.1 Consiste em suporte técnico, o atendimento aos usuanos do Sistema para
saneamento de dúvidas operacionais referentes ao produto e treinamento. Consiste em
manutenção as intervenções pontuais ou preventivas necessárias para sanar defeitos
que ocorram ou possam ocorrer no Sistema durante o uso normal do mesmo.
5.2 A CONTRATADA através da manutenção, sendo Preventivo e/ou Corretivo,
manterá o 'site" em condições de navegabilidade, efetuando os necessários ajustes,
configurações e reparos visuais.
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:
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, softwares defeituosos, mal instalados ou mal
configurados.
5.5 A CONTRATADA reserva o direito de inserir uma pequena imagem na página
principal da CONTRATANTE com a informação do nome da empresa.
5.6 O atendimento dar-se-á mediante chamado da CONTRATANTE, sempre em horário
comercial.
5.7 Fica estabelecido, que, a critério exclusivo da CONTRATADA, não havendo
necessidade da presença de seus técnicos, para a resolução de problemas, a correção
poderá ser realizada por qualquer meio de comunicação que permita a solução do
problema. Quando for utilizado algum meio magnético (CD, DVD) para en' d~
solução, estes deverão ser devolvidos ou o valor dos mesmos serão incl do n
próxima cobrança a ser expedida.
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5.8 Não será cobrado da CONTRATANTE qualquer custo adicional referente a
correções e ajustes efetuados no Sistema, nos termos dos subitens 3.1 e 3.2.

CLÁUSULA VI - DOS PRAZOS E PAGAMENTOS

6.1 O pagamento desta despesa se dará por conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01 Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2005 Manut.Geral da Câmara
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Serv.Terceiros Pessoa Jurídica
6.2 Este contrato terá vigência a partir de XX de XXXX de XX até XX de XXXX de XX,
podendo ser renovado por iguais períodos sucessivos, mediante aditivo, até o limíte
máximo de 48 (quarenta e oito) meses após o início da vígência do contrato, na forma
do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações.
6.3 Para os serviços descritos no objeto deste contrato, a contratada receberá da
contratante o valor mensal de R$ XXXX.

6.4 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato,
de acordo com o cronograma físico-financeiro.
6.5 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com
juros de 0,5% ao mês, pro rata, mais o IGP-M/FGV do período, ou outro índice que víer
a substituí-lo.
6.6 Sobre os valores acima estão inclusos todos os encargos e impostos.
6.7 O preço estipulado será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da
data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a
substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices
econômicos que apuram a inflação anual acumulada.
6.8 Eventuais alterações ou casos omissos serão acordados entre as partes na forma
de aditivos a este Contrato.

CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido:
a. Na ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei

Federal nO8.666/93, com as formalidades e consequências previstas nos artigos
79 e 80 da Lei supra;

b. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e
XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93; .

c. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no proce so
licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;
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d. Caso não forem executados os serviços solicitados pelo CONTRATANTE, o
presente contrato poderá ser considerado rescindido de pleno direito, sem ônus
algum; e,

e. Judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES

8.1 Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:

a. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

b. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;

c. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;

d. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor
atualizado do contrato;

e. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade 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.

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, quando for o caso, cobradas judicialmente.
8.4 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o
caso.
8.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA IX - DOS ANEXOS DO CONTRATO

9.1 Fazem parte integrante deste instrumento de contrato, a proposta de preços
apresentada pela CONTRATADA, bem como o edital do pregão presencial nO004/2019
e anexos.
9.2 Na hipótese de divergência entre este instrumento de
correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edital.
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CLÁUSULA X - DISPOSiÇÕES GERAIS

10.1 Fica assegurado à CONTRATATANTE após a quitação total deste contrato, todo
material produzido relativo ao projeto como imagens e textos, bem como os dados
contidos no banco de dados que deverão ser disponibilizado pela CONTRATADA em
forma de arquivo texto à CONTRATANTE, mesmo em caso de rescisão do presente
instrumento. Sendo que os direitos autorais continuam reservados a CONTRATADA.
10.2 A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, transferir ou delegar as
atribuições e responsabilidades que assume por força deste contrato, a não ser com
prévia concordância da CONTRATANTE.
10.3 O presente instrumento não dará azo à constituição de qualquer vínculo
empregatício ou responsabilidade por parte da CONTRATANTE com relação aos
empregados da CONTRATADA a seu serviço, responsabilizando-se esta última pelos
direitos e deveres sociais e trabalhistas de seus empregados.
10.4 A CONTRATADA arcará com o pagamento de todos os encargos fiscais e
tributários decorrentes do ora contratado.
10.5 Os signatários do presente contrato asseguram e afirmam que são os
representantes legais competentes para assumir em nome das partes as obrigações
descritas neste contrato e representar de forma efetiva seus interesses.
10.6 Fica designado como fiscal do contrato, o servidor Ahmad Issa Araújo Rahman,
inscrito no CPF n. 735.724.460-15.

CLÁUSULA XI - DO FORO

11.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste
instrumento de contrato, fica eleito desde já o foro da Comarca de Carazinho, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de
contrato, em duas vias, de igual teor, para um só fim, juntamente com as testemunhas
abaixo.

Carazinho, XX de XXXX de XXXX.

Daniel Weber
Presidente da Câmara Municipal
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Nome completo: _
CPF:---------------------Assinatura:

Nome completo: -----------------CPF:---------------------
Assinatura: -------------------

Visto Consultoria Jurídica .
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(Razão Social da Empresa),

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO

À
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

• Edital do Pregão Presencial nO004/2019

estabelecida na
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°. , neste-----------
ato representada por , inscrito no CPF sob o
nO. , na qualidade de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de
habilitação.

Declaro sob as penas da lei a inexistência de impedimento legal para contratar
com a Administração Pública.

Por ser verdade assina a presente.

____ , __ de de 2019 .

•
(Razão Social da Empresa)

(nome do responsável/procurador)
(cargo do responsável/procurador)
(n°. do documento de identidade)

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal:440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-0 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO

TRABALHO DO MENOR

o MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURíDICA

DECLARACÃO

Ref.: Edital 004/2015

____________ , inscrito no CNPJ n°. , por
intermédio de seu representante legal, Sr(a) ,------------,
portador(a) da Carteira de Identidade nO. e do CPF
nO. , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do------------
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

o
_____ , __ de de 2019.

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal:440 - Fone: PABX:(54) 3330-2322- CEP 99500-000 - CARAZINHO/
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Edital Pregão Presencial nO004/2019

• ________________ (nome da empresa), sediada na
__________________ (endereço completo) inscrita no
CNPJ/MF sob o número , DECLARA, sob as penas da lei,
que na presente data é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar nO123,
de 14 de dezembro de 2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso 11, do artigo 3°, da Lei
Complementar nO123, de 14 de dezembro de 2006 Declara ainda, que a empresa está
excluída das vedações constantes do parágrafo 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar
nO123, de 14 de dezembro de 2006.

de de 2019 .

•
CONTADOR DA EMPRESA

(nOde Registro no órgão Competente - CRC)

(assinatura do Representante Legal)
(nome Completo do Representante Legal)

(Carimbo da Empresa)

Av. Floresda Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PA8X: (54) 3330-2322- CEP 99500-00 - CARAZINHO/R
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(Razão Social da Empresa),

o
À
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Edital Pregão Presencial n° 004/2019

estabelecida na
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°. , neste
ato representada por , inscrito no CPF sob o
nO. , na qualidade de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para os fins de direito, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer
de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

de de2019.

o
(Razão Social da Empresa)

(nome do responsável/procurador)
(cargo do responsável/procurador)

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX:(54) 3330-2322 - CEP 99500000 - CARAZINHOI S
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ANEXO IX
MODELO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

o

o

Edital Pregão Presencial nO004/2019

Atestamos para os devidos fins que a empresa
(nome e CNPJ da empresa favorecida), estabelecida na ----------(endereço completo da empresa favorecida), fornece(u)/executa(ou) para esta empresa

(nome e CNPJ da empresa emitente), situada na
(endereço da empresa emitente do atestado), o(s)

material(ais)/equipamento(s)/serviço(s), abaixo especificados:

1) Número do Contrato: (informar o n.o do contrato firmado entre as partes) ou
(notas fiscais).
2) Objeto do contrato: (descrição resumida).
3) Período: / ./. a ./ ./ (informar o período
do contrato executado. Se ainda vigente, preencher com a data de início e depois da
letra "a" incluir a palavra vigente).
4) Quantidade: (informar a quantidade fornecida ou do serviço prestado).
5) Valor do Contrato: (informar o valor do contrato, mensal ou anual ou total do
fornecimento em caso de materiais/equipamentos).

Atestamos, ainda, que os (fornecimentos/serviços
estão sendo/foram executados) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros,
até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as
obrigações assumidas.

____ .,__ de de 2019.

(nome completo do declarante)
(CPF do declarante)
(cargo do declarante)

(assinatura da declarante)

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500- 0.0- CARAZINHO/RS
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