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CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
CNPJ Nº 31.727.449/0001-80 
Comissão Permanente de Licitação 
Rua Satyro França, 95, Centro 
Muqui - ES – CEP 29480-000 
Telefone: (28) 3554-1666 ou 3554-1866 
Site: www.camaramuqui.es.gov.br 
E-mail: schiavo@camaramuqui.es.gov.br  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, inscrita no CNPJ sob nº 31.727.449/0001-80, 

por intermédio de seu Pregoeiro, designado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

através da Portaria nº. 020/2015 torna público que realizará licitação na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Valor Global, fundamentado na Lei 

Federal nº. 10.520/02 e, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93, pela LC nº. 

123 e pelas normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital, para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços em tecnologia da 

informação. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A Licitação nº. 001/2020, modalidade Pregão Presencial, será realizada em 

sessão pública, na sede da Câmara Municipal de Muqui, situada à Rua Satyro França, 

nº 95, Centro, Muqui/ ES; 

1.2 Data e horário de Abertura da Licitação: 27 de fevereiro de 2020, às 10:00h. 

1.3 As propostas e os documentos de habilitação serão recebidos no protocolo geral 

da Câmara Municipal, até o horário limite de 9:30h do dia 27/02/2020. 

 

2. DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços em tecnologia da informação, incluindo implantação, 

treinamento, licença de uso, manutenção, suporte e hospedagem mensal de 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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ferramentais web integradas conforme especificações técnicas contidas no 

presente Termo de Referência para publicação de informações no site da 

Câmara Municipal de Muqui na internet, conforme especificações constantes no 

Anexo I deste Edital. 

 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 O recurso para cobrir as despesas da presente licitação correrá pela Dotação 

Orçamentária 33.90.39.0000 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. 

 

4. PREÇO, REVISÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 Apurado o valor e recebido o objeto da licitação, atendidas as exigências deste 

edital e às normas legais pertinentes, a Câmara Municipal de Muqui, efetuará o 

pagamento após a emissão e entrega das certidões negativas de débitos atualizadas 

(Certidão negativa de débitos: federal, estadual e municipal, bem como da certidão 

negativa de débitos trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS); da Nota Fiscal 

e do Boleto de Pagamento, mediante liquidação da despesa pelo setor competente. 

4.2 Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão 

devolvidos à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente 

corrigida. 

4.3 A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei Nº. 

4.320/64 e alterações posteriores. 

 

5. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

5.1 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses e terá início a partir de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos legais. 

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 Poderão participar deste certame somente as empresas que desenvolverem as 

atividades objeto desta licitação e que atenderem as exigências do presente edital. 

6.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que 

se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a. Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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b. Estejam constituídos sob a forma de cooperativas; 

c. Estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que 

impostas pela própria Administração Pública Estadual; 

d. Estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº. 

8.666/93, ainda que imposta por ente federativo diverso do Espírito Santo; 

e. Estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; 

f. Não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 

 

7. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO 

7.1 Até dois dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. 

7.2 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos membros da CPL e Assessoria Jurídica da 

Câmara, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

7.3 Caso seja decidido pela não impugnação do ato convocatório, o pregoeiro deverá 

encaminhar o processo para a autoridade competente - ordenadora da despesa - a 

quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão. 

7.4 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 

data para realização do certame. 

7.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, através do e-mail: schiavo@camaramuqui.es.gov.br ou pelo 

telefone/fax (28) 3554-1866 / 3554-1666, das 08:00h às 12:00h. 

7.6 Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o aviso original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 

8. CREDENCIAMENTO 

8.1 O representante da proponente comparecerá na sessão de abertura do presente 

PREGÃO, podendo fazê-lo através do seu representante legal, procurador ou pessoa 

credenciada, devendo comprovar junto ao Pregoeiro sua forma de 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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representação, para tanto exibindo cópia autenticada do seu contrato social ou 

estatuto com as respectivas alterações, devidamente registrado no órgão competente, 

observando, ainda, o seguinte: 

a. Se for o representante legal da empresa, a comprovação deverá ser através 

do contrato social ou estatuto e suas alterações. 

b. Se procurador ou pessoa credenciada, além dos documentos de 

constituição da sociedade e suas alterações será entregue instrumento de 

procuração (cópia autenticada em cartório) ou carta de credenciamento 

(Anexo IV) contendo poderes para fazer lances verbais ou deles desistir, 

negociar preços com o Pregoeiro e interpor e desistir de recursos, sob pena 

de não poder se manifestar durante a sessão ou ser considerada ausente a 

proponente, ficando com sua proposta prejudicada pela falta de lances 

verbais. 

c. Declaração, datada e assinada pelo responsável legal, de que cumpre os 

requisitos da habilitação. 

d. Balanço Patrimonial do último exercício financeiro, para comprovação do 

status de microempresa ou empresa de pequeno porte, para gozar dos 

benefícios da LC nº. 123/06, vedada a apresentação de balanços 

provisórios ou balancetes; ou Declaração da Junta Comercial; ou qualquer 

outro documento, emitido por órgão competente, que comprove a situação 

de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

e. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 

nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

8.2 A não apresentação do documento exigido na alínea “d” do item acima não implica 

em inabilitação do licitante, contudo, este não poderá reivindicar os benefícios da LC 

nº. 123/06. 

8.3 A não apresentação/entrega dos documentos exigido na alínea “b” do item acima, 

não inabilitarão o licitante, no entanto, o mesmo perderá o direito a lances, competindo 

apenas com a proposta escrita. 

8.4 Os documentos a que se referem os itens acima “CREDENCIAMENTO” deverão 

estar por fora do envelope de documentação. O modelo da Carta de Credenciamento 

encontra-se no Anexo IV. 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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9. APRESENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DA PROPOSTA 

9.1 Os envelopes deverão ser entregues LACRADOS e distintos na Câmara, 

diretamente ao Pregoeiro ou no Protocolo, no dia e horário fixados neste edital, com 

a seguinte identificação na parte externa: 

ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

De:   Empresa:  

  Endereço: 

  CNPJ:  

À:   CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 

Comissão Permanente de Licitação 

Processo Licitatório Nº. 001/2020 

 

ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO 

De:   Empresa:  

  Endereço: 

  CNPJ:  

À:   CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 

Comissão Permanente de Licitação 

Processo Licitatório Nº. 001/2020 

 

10. PROPOSTA 

10.1 Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado, 

com o preço e com os respectivos anexos, dentro do envelope nº. 01, devidamente 

lacrado, observando a data e o horário limite para o seu acolhimento, quando, então, 

encerrar-se-á a fase de recebimento de propostas.  

10.2 As propostas deverão indicar numérica e por extenso o valor do objeto desta 

licitação.  

10.3 Para participação no pregão presencial, o licitante deverá declarar que sua 

proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

10.4 Declaração de que não haverá carência para o fornecimento do objeto da 

licitação. 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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10.5 Qualquer declaração falsa sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação 

de regência.  

10.6 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

10.7 A proposta comercial deverá ser apresentada: 

a. Digitada, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham 

a ensejar dúvidas, reconhecendo a plena aceitação e aplicação aos serviços 

que vierem a ser contratados, das normas e critérios deste Edital; 

b. Assinar a proposta na parte final e rubricá-la em todas as suas folhas. 

c. A validade da proposta deverá ser, no mínimo, de 60 (sessenta) dias, podendo 

ser prorrogada mediante concordância dos licitantes. 

10.8 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, devendo ser 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 

prevista neste edital. 

10.9 A cotação dos preços englobará todas as despesas relativas ao objeto desta 

licitação, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, 

despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento da 

proposta. 

10.10 O desatendimento a exigências formais, não essenciais, não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta. 

 

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1 Esta licitação será julgada sob o critério de menor preço por valor global; 

11.2 Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no edital; 

11.3 A desclassificação de proposta será devidamente fundamentada em Ata. 

11.4 Classificadas as propostas, considerando-se o critério de menor preço por valor 

global, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão 

ofertar lances verbais; 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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11.5 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, desde que não sejam de 

caráter protelatório, podendo o pregoeiro, neste caso, fixar limite de rodadas ou valor 

mínimo por lance;  

11.6 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 

registrado primeiro; 

11.7 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados do valor do menor lance 

registrado; 

11.8 A sessão de lances será ininterrupta, até que seja estabelecido o menor lance a 

ser contratado. Relativamente aos lances, fica definido o degrau decrescente de 1,0% 

(um por cento) por lance, que poderá ser alterado no decorrer da etapa de lances a 

critério do Pregoeiro.  

11.8.1 - Quando, por motivo devidamente justificado, houver necessidade de 

interrupção dos lances, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente 

após comunicação expressa aos participantes, divulgando data e hora para a 

reabertura da sessão.  

11.9 O proponente que não apresentar lance quando convocado pelo Pregoeiro ou 

aquele que expressamente desistir de fazer lance, será excluído dessa fase, 

mantendo-se o último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

11.10 A etapa de lances da sessão pública será encerrada quando não houver mais 

quem queira ofertar lances ou por decisão do pregoeiro, após comunicar a todos os 

participantes; 

11.11 Não será admitida qualquer negociação em condições diferentes daquelas 

previstas no edital; 

11.12 Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada 

não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver 

proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 

5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

11.12.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 

no prazo de 05 (cinco) minutos após a solicitação do pregoeiro, apresentar nova 

proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, 

atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste 

pregão; 
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11.12.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que 

porventura se enquadrem na condição prevista no caput, observada a ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

11.12.3 Na hipótese de não contratação nos termos previstos na condição indicada 

no caput, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 

 

12. HABILITAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

12.1 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 

contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições deste Edital; 

12.2 A habilitação do licitante vencedor se dará mediante apresentação da 

documentação abaixo relacionada, em cópia autenticada ou original; 

12.2.1 Pessoa Jurídica 

a. Ato constitutivo da empresa ou contrato social, inclusive suas alterações; 

b. Documento de Identidade do Representante Legal da Empresa; 

c. Declaração constante do Anexo III deste Edital; 

d. Prova da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 

demonstrando que a firma se mantém em atividade; 

e. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (no âmbito da RFB e 

da PGFN e abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do artigo 11da Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991); 

f. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 

g. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante; 

h. Prova de Regularidade de Situação, perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

i. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

12.3 Apresentação de, no mínimo, 3(três) atestados de capacidade técnica em nome 

da empresa licitante, fornecidos por empresa, órgãos ou entidades da Administração 
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Pública, que comprovem a aptidão para o fornecimento compatível com as 

características indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1, acompanhada 

de Nota Fiscal ou Nota de Empenho que comprove a efetiva prestação do serviço, 

conforme TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1. 

12.3.1 Os atestados devem ser emitidos em papel timbrado da empresa contratante, 

assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados 

da empresa contratada. 

12.3.2 A Câmara poderá promover diligências para averiguar a veracidade das 

informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, 

estando sujeita à inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo 

com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções 

previstas na Lei n° 8.666/1993. 

12.4 Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço, em relação ao 

estimado para compra, e quanto às exigências do edital, o licitante que ofertou o 

menor preço será declarado vencedor.  

12.5 Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, ou se recusar a assinar o contrato, o pregoeiro examinará a oferta 

subsequente e a respectiva documentação de habilitação, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do edital. 

12.6 Nas hipóteses previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, tendo sempre como 

parâmetro a menor oferta apresentada no certame. 

12.7 Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida 

no certame e aquele decorrente da negociação com o licitante remanescente, será 

facultado à Administração revogar o procedimento licitatório, mediante despacho 

fundamentado, assegurado a ampla defesa e o contraditório. 

 

13. RECURSOS 

13.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de 

forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer; quando lhe será 

concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
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em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses; 

13.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência desse direito, ficando 

o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor; 

13.3 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento; 

13.4 No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

13.5 Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e 

protocolados junto à Câmara Municipal de Muqui, localizado no endereço indicado 

neste edital, em dias úteis, no horário das 8:00 às 11:00 horas.  

 

14. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 

14.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório; 

14.2 Após a homologação referida no item anterior, o adjudicatário será convocado 

para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis; 

14.3 A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual 

período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo 

licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pelo ente promotor do certame; 

14.4 No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 

a vigência do pacto; 

14.5 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar 

o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
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inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Muqui pelo prazo 

de até cinco anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das demais 

cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 

8.666/93. 

 

15. RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1 - A entrega do objeto, a saber: a publicação na rede mundial de computadores 

(internet) deverá se dar no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data 

do recebimento da ordem de entrega pelo fornecedor, sendo confirmada na Sede da 

Câmara Municipal de Muqui, situada à Rua Satyro França, 95, Centro, Muqui - ES, 

em dia útil, das 8 às 11 horas.  

15.2 - Ficará sob a responsabilidade do fornecedor a entrega do objeto, bem como 

todas as despesas inerentes à referida entrega;  

15.3 - Caso não tenham sido atendidas as condições técnicas de fornecimento do 

objeto e funcionalidades das suas especificações, bem como se houver divergência 

entre o produto indicado na proposta e o produto entregue, será lavrado termo de 

recusa, onde serão apontadas as falhas constatadas. 

15.4 - É vedado ao licitante vencedor entregar quantidade diversa da estipulada no 

Anexo I deste Edital. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 

aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

16.1.1 Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a 

incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não 

atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 

16.1.2 A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 16.2 deste 

edital e na Lei Federal nº. 8.666/93. 

16.2 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes 

sanções ao licitante contratado: 

a. advertência; 
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b. multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 

c. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos; 

d. impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, 

Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 

especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea “III”. 

§ 1º. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não são 

cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa 

compensatória por perdas e danos (alínea “b”). 

§ 2º. Todas as sanções previstas neste Edital serão aplicadas em conjunto pela 

Comissão Permanente de Licitação e pela Presidência da Câmara, a fim de que, se 

confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

16.3 As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as 

seguintes regras: 

a. Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do 

certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação 

de defesa prévia; 
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b. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso 

de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante reputada como 

infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende 

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

c. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que 

o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser 

observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93; 

d. O licitante contratado comunicará à Câmara as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, 

considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação; 

e. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua 

apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e 

adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do 

licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93; 

16.4 Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 

Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores 

devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do 

contrato. 

16.5 Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem 

também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda 

ser descontados da garantia prestada pela contratada. 

16.6 Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar 

valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da 

diferença. 

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade 

de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
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tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis. 

17.2 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo. 

17.3 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 

17.4 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

17.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 

ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

17.6 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.  

17.7 A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos 

deste Edital. 

17.8 A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente 

poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

17.9 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

17.10 A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o 

disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº. 8.666/93. 

17.11 No caso de desfazimento do processo licitatório ficam asseguradas a ampla 

defesa e o contraditório. 

17.12 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

conforme previsto no art. 65, § 1º e 2º da Lei nº. 8.666/93. 

17.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento.  
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17.14 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

17.15 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, 

assessorando-a, quando necessário, profissionais de reconhecida competência 

técnica, não vinculada direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, ligados ou 

não ao Poder Legislativo Municipal. 

17.16 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da 

legislação vigente. 

Muqui/ES, 11 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Hélio Carlos Ribeiro Candido 
Presidente 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços em tecnologia da informação, incluindo implantação, 

treinamento, licença de uso, manutenção, suporte e hospedagem mensal de 

ferramentais web integradas conforme especificações técnicas contidas no 

presente Termo de Referência para publicação de informações no Site da 

Câmara Municipal de Muqui na internet. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

Justifica-se a contratação, tendo em vista o término do contrato dos atuais serviços 

em questão deste Poder Legislativo. Por força da Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527/2014), os órgãos públicos tem o dever de assegurar o direito fundamental de 

acesso à informação, em conformidade com os princípios básicos da administração 

pública e com as seguintes diretrizes:  

 Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

 Divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações;  

 Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação;  

 Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 

pública;  

 Desenvolvimento do controle social da administração pública.  

 Ainda de acordo com a referida Lei, é dever dos órgãos e entidades públicas 

promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/


 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Satiro França, 95 – Centro – Muqui/ES - 29480-00 
Telefax: (28) 3554-1866 / 3554-1666 - www.camaramuqui.es.gov.br 17/45 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo 

ou geral por eles produzidas ou custodiadas, em seu sítio oficial da rede 

mundial de computadores (internet), constando no mínimo:  

 Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento ao público;  

 Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;  

 Registros das despesas;  

 Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 

editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;  

 Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de 

órgãos e entidades;   

 Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  

 Logo, a necessidade dos serviços citados neste Termo de Referência é estrutura 

e imprescindível a este Poder Legislativo para atendimento aos preceitos da Lei 

de Acesso à Informação.  

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

O presente Termo de Referência contempla os seguintes serviços: 

ITEM SERVIÇO 

1. Reformulação, licença e suporte mensal do Portal Oficial do Legislativo; 

2. 
Implantação, licenciamento e suporte mensal do Sistema para Gerenciamento de Atos 

Normativos Compilados;  

3. Compilação de Atos Normativos. 

 

3.1 REFORMULAÇÃO, LICENÇA E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO 

LEGISLATIVO.  

O Portal Oficial da Câmara Municipal de Muqui (site) deverá ser uma ferramenta que 

permita de forma integrada as outras ferramentas web, constantes neste Termo de 

Referência, a publicação de informações dinâmicas das áreas administrativa e 
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legislativa, atendendo a todos os requisitos da legislação vigente, no que se tange à 

transparência; bem como aos órgãos de controle externo (Tribunal de Contas e 

Ministério Público), e ao seu principal cliente, o Cidadão;  

É escopo deste serviço: 

a) Reformulação do Portal; 

b) Licença de uso e suporte mensal do Portal; 

3.1.1 REFORMULAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO 

O Portal Oficial do Legislativo deverá atender aos requisitos da Lei de Acesso à 

Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), quanto à transparência ativa e passiva, à 

Lei do Portal da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009), que estabeleceu a 

obrigatoriedade de ampla divulgação, inclusive em meios de eletrônicos de acesso 

público, a planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; bem como a 

prestações de contas, execução orçamentária e gestão fiscal e atender à legislação 

federal no que tange a acessibilidade de acesso ao portal por pessoas com deficiência 

visual e baixa visão; 

 

O Portal Oficial deverá possuir no mínimo os seguintes requisitos: 

 Requisitos Gerais  

a) Integralmente desenvolvido em linguagem de programação WEB e responsivo 

as diversas plataformas existentes; 

b) Obedecer aos padrões do W3C (World Wide Web Consortium), de modo a 

assegurar a leveza do sistema, bem como sua compatibilidade com os diversos 

navegadores e sistemas operacionais existentes, e ainda atender aos 

requisitos de acessibilidade; 

c) Deverá utilizar Banco de Dados Relacional; 

d) Possuir interface amigável e intuitiva;  

e) Possuir todas as mensagens e tela dos módulos que compõem o Portal 

exibidas em idioma português; 

f) Todos os módulos componentes devem permitir, sem comprometer a 

integridade do portal, a sua adaptação às necessidades da contratante, por 

meio de parametrizações e customizações; 
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g) Utilizar o TCP/IP como protocolo padrão de comunicação interagindo as 

diversas camadas do sistema; 

h) Permitir que as estações de trabalho possam ser locais ou remotas, conectadas 

a LAN ou a rede Wireless; 

i) Todas as informações disponíveis no Portal Oficial do Legislativo devem estar 

em base de dados, possibilitando ao internauta buscar qualquer um dos dados 

de forma dinâmica; 

j) As informações devem estar coerentes e sincronizadas de forma dinâmica, 

com aquelas cadastradas na intranet do Portal;  

k) Todas as páginas da área administrativa deverão ter ferramentas, integradas, 

para inserção, visualização, configuração, alteração e exclusão dos itens 

cadastrados;  

l) O Portal Oficial do Legislativo deverá ser totalmente dinâmico, todas as 

informações poderão ser atualizadas a qualquer momento pelo usuário 

responsável através do módulo administrativo; 

m) A Contratada deverá manter o Portal da Câmara Municipal de Muqui, 

atualizado contra as últimas vulnerabilidades conhecidas; 

n) A Contratada, durante a vigência do contrato, deve manter todos os softwares 

sempre atualizados com as últimas atualizações disponíveis; 

o) A Contratada deverá proceder à instalação, configuração, manutenção, 

correção e atualização do Sistema Operacional, antivírus e demais softwares, 

instalados no servidor, necessários ao pleno e correto funcionamento do Portal; 

p) A Contratada deverá manter backup diário, fora das dependências da Câmara 

Municipal de Muqui, de toda a base de dados do Portal; 

q) A Contratada se compromete a manter absoluto sigilo quanto às informações 

contidas no Backup supra, garantido que este só seja usado para a 

recuperação do Portal em caso de desastre; 

r) Na ocasião do término do contrato, a contratada deverá entregar à Câmara 

Municipal de Muqui o backup gravado em mídia DVD, da base de dados do 

Portal; 
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s) Ter acesso e ser responsivo em diversas  plataformas existentes, integralmente 

desenvolvido em linguagem de programação web: Computadores, tablets, 

smartfones, smart TV e etc. 

 Módulo Gerenciador de Conteúdo 

a) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Notícias;  

b) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão da Agenda da 

Câmara;  

c) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Páginas 

Dinâmicas;  

d) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Imagens, 

Áudios e Vídeos;  

e) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Links e 

Serviços;  

f) Na página principal do Portal Oficial do Legislativo, publicar as notícias, no 

seguinte formato: 

 Quadro rotativo: o usuário poderá escolher até 5 (cinco) notícias 

cadastradas para ficar em um quadro rotativo na página principal, 

exibindo seu título, resumo e imagem redimensionada; 

 Destaque: o usuário poderá escolher até 3 (três) notícias cadastradas 

para ficar em destaque na página principal, exibindo seu link e imagem 

(se cadastrada) redimensionada e parte de seu texto; 

 Para cada notícia publicada, exibir: título, data, autor, fonte, texto e foto 

anexada; 

g) Possuir recurso para consulta por palavra no texto das notícias cadastradas e 

listar os links das notícias encontradas, legenda explicativa e quando foram 

publicadas; 

h) Possuir recurso para compartilhar recurso nas redes sociais (facebook e 

twitter);  

i) Possuir recurso para imprimir e enviar notícia por e-mail; 

j) Além das notícias, na página principal do Portal Oficial do Legislativo, deverão 

ser publicadas as seguintes informações: 

 Informações sobre os serviços prestados pela Câmara;  
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 Endereço; 

 Horários de Atendimento ao Cidadão; 

 Órgãos que compõe a Câmara; 

 Perguntas frequentes sobre o Legislativo; 

 Palavra do Presidente: Página contendo um texto, links e uma foto do 

presidente; 

k) Publicar informações da área legislativa, a partir dos dados extraídos do 

Sistema para Gerenciamento de Processo Legislativo, nas seguintes seções:  

 Vereadores da atual Legislatura;  

 Composição da Mesa Diretora;  

 Composição das Comissões Permanentes e Temporárias. 

 Módulo Museu Virtual 

a) Criação do layout do Módulo Museu Virtual, integrado aos demais módulos do 

Portal Oficial do Legislativo; 

b) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Temas, com a 

possibilidade de cadastramento de Textos, imagens e vídeos;  

c) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Subtemas, com 

a possibilidade de cadastramento de Textos, imagens e vídeos, vinculados a 

um determinado Tema específico; 

d) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Assunto, com 

a possibilidade de cadastramento de Textos, imagens e vídeos, vinculados a 

um determinado subtema;  

e)  Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Páginas 

Dinâmicas;  

f) Possuir função para cadastramento de e-mails de ex-alunos para publicação 

de textos no espaço colaborativo; 

 Módulo Transparência Passiva - Gerenciador do E-SIC (Serviço de 

Informação ao Cidadão) 

a) Possuir funcionalidade para que o Cidadão efetue um Pedido de Informação 

através Portal;  

b) Possuir funcionalidade para que o responsável pelo E-SIC da Câmara 

Municipal de Muqui receba o pedido de informação de forma eletrônica, e 

encaminhe para o setor responsável a informação solicitada; 
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c) A tramitação do Pedido de Informação pelos setores da Câmara Municipal de 

Muqui se dará de forma eletrônica; 

d) O cidadão receberá por e-mail uma notificação a cada nova movimentação de 

seu Pedido de Informação. 

e) O cidadão também poderá acessar o módulo de E-SIC (Serviço de Informação 

ao Cidadão) do Portal – Web Site da Câmara Municipal de Muqui para 

acompanhar seu Pedido de Informação; 

f) Além do Pedido de Informação, o cidadão poderá fazer também uma denúncia, 

sugestão, elogio etc, e posteriormente, mediante um cadastramento prévio de 

login e senha, acompanhar seu processo pela web. 

3.1.2 LICENÇA DE USO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO 

LEGISLATIVO 

Por se tratar de portal web, a contratada deverá fornecer a versão com número 

ilimitado de licenças. 

Todas as licenças do Portal Oficial do Legislativo ofertado possuirão garantia de 

atualizações de versão, pelo período de vigência do contrato; 

A contratada durante a vigência do contrato deverá efetuar alterações nas páginas do 

Portal Oficial do Legislativo solicitadas pela Câmara Municipal de Muqui; 

A contratada deverá garantir Regime de Funcionamento Diário do Ambiente:  

a) Uso do sistema 5x9 para dias úteis em horário comercial; 

b) Suporte ao sistema: 5x9 para dias úteis em horário comercial.  

Durante todo o período de vigência do contrato a Contratada deverá hospedar o Portal 

e garantir à Contratante até 20 (vinte) caixas de correio eletrônico, de acordo com as 

seguintes especificações abaixo: 

 Possuir Sistema de tolerância a falhas no ambiente de hospedagem, 

procedimentos de firewall, procedimentos de backup e restore; 

 Cada caixa de correio eletrônico deverá possuir capacidade de no mínimo 

10GB; 

 Hospedagem Windows com o suporte a linguagem ASP.NET e Banco de 

Dados MySQL; 

 

3.2 IMPLANTAÇÃO, LICENÇA E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA PARA 

GERENCIAMENTO DE ATOS NORMATIVOS COMPILADOS. 

O Sistema para Gerenciamento de Atos Normativos Compilados deverá ser uma 

ferramenta que permita de forma integrada as outras ferramentas web constantes 
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neste Termo de Referência, exercer a Transparência Ativa acerca de sua Legislação 

Compilada;  

É escopo deste serviço: 

a) Implantação de software; 

b) Licença de uso e suporte mensal do software; 

3.2.1 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE 

O Sistema para Gerenciamento de Atos Normativos Compilados deverá ser uma 

ferramenta que permita controlar e gerenciar todos os Atos Normativos existentes e 

de igual forma dos produzidos durante a execução do contrato; 

 Requisitos Gerais  

a) Deverá utilizar Banco de Dados Relacional; 

b) Assegurar a leveza do sistema, bem como sua compatibilidade com os diversos 

navegadores e sistemas operacionais existentes, e ainda atender aos 

requisitos de acessibilidade; 

c) Possuir interface amigável e intuitiva;  

d) Possuir Todas as mensagens e tela dos módulos que compõem o Sistema 

exibidas em idioma português; 

e) Todos os módulos componentes devem permitir, sem comprometer a 

integridade do sistema, a sua adaptação às necessidades da contratante, por 

meio de parametrizações e customizações; 

f) Utilizar o TCP/IP como protocolo padrão de comunicação interagindo as 

diversas camadas do sistema; 

g) Permitir que as estações de trabalho possam ser locais ou remotas, conectadas 

a LAN ou a rede Wireless; 

 Requisitos mínimos do módulo de Gerenciamento de Atos Normativos 

Compilados 

a) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Espécies 

Normativas; 

b) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Autores do Ato 

Normativo;  

c) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Temas do Ato 

Normativo;  
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d) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Vocabulário 

Controlado;  

e) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Tipos de 

Remissão; 

f) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Situação dos 

Atos Normativos; 

g) Possuir função para inclusão, alteração, consulta e exclusão de Atos 

Normativos;  

h) Permitir a vinculação de Temas a um determinado Ato Normativo; 

i) Permitir a vinculação de termos, constantes do Vocabulário Controlado, a um 

determinado Ato Normativo; 

j) Permitir a vinculação de Remissões a um determinado Ato Normativo; 

k) Permitir a vinculação de Autores a um determinado Ato Normativo; 

l) Permitir a anexação do arquivo em PDF do Ato Normativo; 

m) Permitir a anexação do arquivo editável, contendo todas as remissões e ativa 

e passiva na própria estrutura do Ato Normativo; 

n) Nos casos de cadastramento de Ato Normativo que foram gerados através de 

proposituras que estão cadastradas no Sistema de Processo Legislativo, 

vincular automaticamente ao informar a propositura, os autores, temas e 

termos do vocabulário controlado. 

 Requisitos mínimos do módulo do Portal da Legislação Compilada: 

a) Integralmente desenvolvido em linguagem de programação WEB e responsivo 

as diversas plataformas existentes; 

b) Obedecer aos padrões do W3C (World Wide Web Consortium), de modo a 

assegurar a leveza do sistema, bem como sua compatibilidade com os diversos 

navegadores e sistemas operacionais existentes, e ainda atender aos 

requisitos de acessibilidade; 

c) Disponibilizar Consulta Geral, por Espécie Normativa, por Tema, por Situação, 

por Autor, por Índice Cronológico; 

d) Na Consulta Geral, permitir que o usuário utilize os seguintes argumentos de 

pesquisa: Espécie Normativa, Número do Ato Normativo, Número da 

Propositura, Ano, Período, Autor, Assunto e Tema; 
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e) Na Consulta por Espécie Normativa, listar as espécies e as respectivas 

quantidades existentes; Ao clicar em uma determinada espécie, listar os Atos 

Normativos vinculados; 

f) Na Consulta por Tema, listar os temas e as respectivas quantidades existentes; 

Ao clicar em um determinado tema, listar os Atos Normativos vinculados; 

g) Na Consulta por Situação, listar as situações e as respectivas quantidades 

existentes; Ao clicar em uma determinada situação, listar os Atos Normativos 

vinculados; 

h) Na Consulta por Autor, listar os autores e as respectivas quantidades 

existentes; Ao clicar em um determinado autor, listar os Atos Normativos 

vinculados; 

i) Na Consulta por Índice Cronológico, listar os anos que contem Atos Normativos 

cadastrados; Ao clicar em um determinado ano, listar os Atos Normativos 

vinculados; 

j) No resultado de todas as consultas existentes, listar o total de registros 

encontrados a Espécie Normativa, Número e Ano do Ato Normativo, Data de 

criação, Situação e Ementa; 

k) Selecionando um dos Atos Normativos listados no resultado das consultas, 

disponibilizar a Ficha do Ato Normativo contendo as seguintes informações: 

Espécie Normativa, Número e Ano do Ato Normativo, Data de criação, 

Situação, Autor, Número da Proposição que originou o Ato Normativo, 

Remissão Ativa (Espécie, Numero e Ano do Ato Normativo Alterado, e 

Remissão) e Remissão Passiva (Espécie, Numero e Ano do Ato Normativo 

Alterador, e Remissão); 

l) Na Ficha do Ato Normativo, possuir link para acessar o Ato Normativo 

Compilado, o Ato Normativo Digitalizado e a Propositura que deu origem ao Ato 

Normativo; 

m) Disponibilizar links para Legislação em Destaque;  

n) Na Ficha do Ato Normativo, ao clicar no Autor, listar todos os Atos Normativos 

vinculados a este autor; 

3.2.2 LICENÇA DE USO E SUPORTE MENSAL 

Por se tratar de sistema para publicação na Internet, a contratada deverá fornecer a 
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versão do sistema com número ilimitado de licenças. 

Todas as licenças do software ofertado possuirão garantia de atualizações de versão, 

pelo período de vigência do contrato; 

A contratada deverá garantir Regime de Funcionamento Diário do Ambiente:  

a) Uso do sistema 5x9 para dias úteis em horário comercial; 

b) Suporte ao sistema: 5x9 para dias úteis em horário comercial.  

 

3.3 COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS 

O processo de Compilação de Atos Normativos iniciará com o serviço de digitação 

e/ou digitalização que engloba a conversão de documentos em papel físico para o 

meio digital, de forma a torná-los editáveis e permitir sua alteração textual; 

Quando houver a necessidade de digitalização dos Atos Normativos, será utilizado 

scanner, com posterior utilização de programa OCR para reconhecimento dos 

caracteres, de forma a garantir a geração de documentos editáveis; 

Será da competência da contratada a retirada de clips, grampos, colchetes ou 

quaisquer outros materiais que prejudiquem a conversão para o meio digital. No caso 

de livros encadernados, deverá a mesma zelar por sua integridade durante o 

manuseio; 

Deverá haver uma padronização da formatação (fontes, parágrafos, etc), o que será 

prévia e oportunamente informado pela Administração. Qualquer caso não previsto 

deverá ser objeto de prévia consulta; 

Constará ao final de cada documento editável, a data de sua publicação, bem como o 

alerta de que a legislação digitalizada não substitui os originais arquivados na Câmara 

Municipal de Muqui; 

Os arquivos digitalizados deverão se apresentar de forma editável, no formato HTML 

ou 100% compatível, possibilitando a inserção de hiperlinks para outros arquivos que 

lhes sejam diretamente correlatos; 

A própria contratada, quando da geração dos arquivos editáveis, deverá providenciar 

que esses arquivos já possuam tais hiperlinks quando houver a referência ou citação 

de outra norma; 

Deverá haver um arquivo para cada documento, ou seja, independentemente do 

número de páginas que um Ato Normativo venha a possuir, todas essas informações 
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deverão estar contidas em um único arquivo. Ao final haverá tantos arquivos quantos 

Atos Normativos existirem; 

3.3.1 DA QUANTIDADE 

Serão Compilados anualmente 100 (cem) Atos Normativos, abrangendo: Emendas à 

Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos e 

Resoluções. 

 

4. DA QUANTIDADE E DA META DE PRODUTIVIDADE 

A contratada deverá cumprir as metas de produtividade estabelecidas a seguir sob 

pena de descumprimento contratual, salvo se apresentar justificativa aceita pelo fiscal 

do contrato. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE 
PRAZO 

MÊS  

1. Serviços de Implantação 

1.1 Reformulação do Portal Oficial do Legislativo de Muqui Unidade 01 01 

1.2 
Implantação do Sistema para Gerenciamento de Atos Normativos 

Compilados 
Unidade 01 01 

1.3 Compilação de Atos Normativos Atos 100 12 

2. Serviços Mensais 

2.1 
Licenciamento do Portal Oficial do Legislativo de Muqui 

 
Mês 12 12 

2.2 
Licenciamento do Sistema para Gerenciamento de Atos 

Normativos Compilados 
Mês 12 12 

 

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1 DA LICITANTE 

a) Comprovação de aptidão para execução do serviço de Implantação, 

Licenciamento ou Manutenção de Portal Oficial do Legislativo, mediante 

apresentação de declaração firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou 

privadas, que sendo clientes da licitante, atestem a capacidade da mesma para 

prestar o serviço do objeto ora licitado, em papel timbrado da empresa 

contratante, assinado por seu representante legal, discriminando o teor da 

contratação, o número do contrato, os dados da empresa contratada, e o 

endereço eletrônico do sistema; 
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b) Comprovação de aptidão para execução do serviço de Implantação, 

Licenciamento ou Manutenção de Sistema para Gerenciamento de Atos 

Normativos Compilados, mediante apresentação de declaração firmada por 

pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que sendo clientes da licitante, 

atestem a capacidade da mesma para prestar o serviço do objeto ora licitado, 

em papel timbrado da empresa contratante, assinado por seu representante 

legal, discriminando o teor da contratação, o número do contrato, os dados da 

empresa contratada, e o endereço eletrônico do sistema; 

c) Comprovação de aptidão para execução do serviço de Compilação de Atos 

Normativos, mediante apresentação de declaração firmada por pessoas 

jurídicas públicas e/ou privadas que sendo clientes da licitante, atestem a 

capacidade da mesma para prestar o serviço do objeto ora licitado, em papel 

timbrado da empresa contratante, assinado por seu representante legal, 

discriminando o teor da contratação, o número do contrato, os dados da 

empresa contratada, e o endereço eletrônico Legislação Compilada; 

OBS.: Deverão ser anexados aos atestados as respectivas notas fiscais ou 

empenhos que comprovem a execução dos serviços descritos. 

5.2. DA EQUIPE TÉCNICA 

No ato da assinatura do contrato, a Licitante deverá comprovar por meio de 

documentos, que possui em seu quadro funcional os profissionais abaixo 

relacionados, apresentando ainda o currículo de cada profissional com o 

detalhamento de sua experiência profissional, em atendimento aos requisitos 

especificados, e atestado comprovando a experiência profissional da função a ser 

executada nesta contratação: 

 

a)  Profissional em Tecnologia da Informação: Responsável pela Implantação dos 

Sistemas  

Requisito Comprovação 

Profissional com formação superior ou especialização 

em Tecnologia da Informação. 

O profissional deverá comprovar a conclusão do curso de graduação ou pós-

graduação por diploma fornecido por instituição de ensino superior. 

Requisito Comprovação 

01 (um) ano de comprovada experiência em 

Implantação de Sistema Web. 

A empresa licitante deverá apresentar pelo menos 1 (hum) atestado de 

capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada, comprovando que o 

Profissional em Tecnologia da Informação com vínculo com a licitante, tenha 

participado como responsável pela implantação de Sistema Web, indicando 
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claramente nome de contato nas declarações, sujeito à inspeção técnica da 

Câmara Municipal de Muqui, devendo constar no atestado: 

- Nome e CNPJ da empresa CONTRATADA; 

- Nome e CNPJ da empresa CONTRATANTE; 

- Nome de contato e cargo do representante da empresa 

CONTRATANTE; 

- Descrição dos serviços executados; 

- Nome e cpf do profissional em Tecnologia da Informação. 

Habilidade de gerenciamento, organização, controle, 

liderança, solução de problemas, trabalho em equipes 

e relacionamento pessoal. 

Declaração do licitante 

Conhecimento e prática em linguagem de 

desenvolvimento web, gerenciadores de banco de 

dados relacional e implantação de sistemas web. 

Declaração do licitante 

Habilidade de gerenciamento, organização, controle, 

liderança, solução de problemas, trabalho em equipes 

e relacionamento pessoal. 

Declaração do licitante 

Conhecimento e prática em Windows, ferramentas do 

Pacote Office e internet. 
Declaração do licitante 

 

b) Advogado: Responsável pela Compilação de Atos Normativos 

Requisito Comprovação 

Profissional com formação superior em Direito, com 

inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

O profissional deverá comprovar a conclusão do curso de graduação ou pós-

graduação por diploma fornecido por instituição de ensino superior, e inscrição na 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

Requisito Comprovação 

01 (um) ano de comprovada experiência em 

Compilação de Atos Normativos. 

A empresa licitante deverá apresentar pelo menos 1 (hum) atestado de 

capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada, comprovando que o 

Advogado, com vínculo com a licitante, tenha participado como responsável pela 

Compilação de Atos Normativos, indicando claramente nome de contato nas 

declarações, sujeito à inspeção técnica da Câmara Municipal de Muqui, devendo 

constar no atestado: 

- Nome e CNPJ da empresa CONTRATADA; 

- Nome e CNPJ da empresa CONTRATANTE; 

- Nome de contato e cargo do representante da empresa 

CONTRATANTE; 

- Descrição dos serviços executados; 

- Nome e cpf do Advogado. 

Habilidade de gerenciamento, organização, controle, 

liderança, solução de problemas, trabalho em equipes 

e relacionamento pessoal. 

Declaração do licitante 

 

A Câmara Municipal de Muqui poderá promover diligências para averiguar a 

veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue 

necessário, estando sujeita à inabilitação, a licitante que apresentar documentos em 
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desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas 

sanções previstas na Lei n° 8.666/1993. 

 

5.3. DA APROVAÇÃO 

A contratada deverá apresentar na sede da Câmara Municipal de Muqui o novo layout 

do site da Câmara Municipal para aprovação antes de sua publicação na rede mundial 

de computadores (internet). 

 

6. DO VALOR MÉDIO PARA CONTRATAÇÃO 

O valor total médio apurado pela Câmara Municipal de Muqui, que servirá como limite 

máximo global para a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços em tecnologia da informação, mediante a execução das atividades e demais 

características e especificações técnicas contidas no presente Termo de Referência 

é de R$ 19.965,00. 

 

ESTIMATIVA DE DESPESA 

Em tratando da avaliação de preço de mercado referente a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços em tecnologia da informação, pelo prazo de 

12 (doze) meses, JUSTIFICA-SE a estima de despesa e avaliação do valor de 

referência pelos motivos transcritos abaixo: 

 

1) Efetuada cotação junto a 5(cinco) empresas do ramo, através de e-mail, nos 

dias: 03/01/2020 e 10/02/2020 (anexo ao Processo nº 000044/2020). Após 

insistentes contatos via telefone, solicitando a resposta dos orçamentos, 

apenas duas empresas enviaram os valores para os serviços orçados e as 

demais não manifestaram interesse de enviar suas propostas de preço; 

2) Ainda na tentativa de avaliar o valor de mercado, a Comissão de Licitação 

fez busca nos Portais Transparências das Câmara Municipais do Espírito 

Santo por contratos com mesmo objeto do constante no referido Termo de 

Referência, conforme documentos anexos, constatando discrepâncias nos 

valores dos contratos, considerando que não representavam a realidade do 

município de Muqui; 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/


 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Satiro França, 95 – Centro – Muqui/ES - 29480-00 
Telefax: (28) 3554-1866 / 3554-1666 - www.camaramuqui.es.gov.br 31/45 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Portanto, tendo em vista que o atual contrato com a empresa prestadora de serviços 

que atende o objeto do Termo de Referência em questão, vence em 29/02/2020; por 

perceber ainda que o objeto licitado representa serviços essenciais ao bom 

desempenho da área administrativa da Câmara Municipal de Muqui, bem como 

necessários para se fazer cumprir as exigências legais dos órgãos externos de 

controle e manter a transparência dos atos do Legislativo Municipal; e, diante da 

necessidade em dar andamento ao processo licitatório, em virtude de não haver 

condições de fazer uma média de preços viável e justa para atender a realidade do 

município e compatível com o objeto licitado, após análise do que seria mais vantajoso 

para este Órgão Público, optou-se por utilizar como valor de referência, o estipulado 

no Contrato Nº 004/2019 – Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2016, R$ 

15.972,00 (Quinze mil, novecentos e setenta e dois reais), acrescido em 25%( vinte e 

cinco por cento), totalizando o valor de R$ 19.965,00 (Dezoito mil, trezentos e 

sessenta e sete mil e oitenta centavos) para os serviços de: 1. Reformulação, licença 

e suporte mensal do Portal Oficial do Legislativo; 2. Implantação, licenciamento e 

suporte mensal do Sistema para Gerenciamento de Atos Normativos Compilados; 3. 

Compilação de Atos Normativos. 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O recurso para cobrir as despesas da presente licitação correrá pela Dotação 

Orçamentária 33.90.39.0000 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. 

 

8. DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo estender-se por 

igual(is) e sucessivo(s) período(s), limitado a 48 (quarenta e oito) meses, de acordo 

com o art. 57, inc. II e IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, por se tratar 

de serviços de natureza contínua. 

No Acórdão 87/2000, 2ª Câmara, o TCU explicou que a diferença entre serviço 

contínuo e serviço não contínuo está na essencialidade do serviço prestado, sendo 

essencial aquele serviço que, se interrompido, paralisa o fluxo das atividades da 

administração pública. 
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O contrato terá início a partir da publicação resumida do instrumento na Imprensa 

Oficial do Estado do Espírito Santo. 

 

9. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários; respeitado o percentual 

previsto no § 1º, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterações. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A CONTRATADA se obrigará a:  

a) Não transferir a outrem, o objeto estabelecido no Edital, sem prévia e expressa 

anuência do Contratante; 

b) Será de inteira responsabilidade da Contratada qualquer acidente, danos a 

terceiros, entre outros, ocorridos em horário de trabalho, ficando a Câmara Municipal 

de Muqui, isenta de qualquer responsabilidade pelos mesmos; 

c) Manter contato com a administração da Câmara Municipal de Muqui sobre 

quaisquer assuntos relativos à prestação dos serviços objeto deste edital, sempre por 

escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada 

caso; 

d) Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com a administração da 

Câmara, para o fluxo operacional da prestação de serviços objeto deste edital; 

e) Designar pessoal qualificado para a execução das atividades descritas neste edital, 

responsabilizando-se pela qualidade da prestação dos serviços, com a utilização de 

todos os recursos materiais e humanos necessários à sua execução, efetuando a 

imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante, com relação aos 

serviços objeto deste edital; 

f) Apresentar mensalmente à Câmara Municipal de Muqui relatórios dos serviços 

executados. 

g) Caso a atual prestadora de serviços não vença o certame, fica estipulado o período 

de transição de contrato não superior a 60 (sessenta) dias, para que a empresa 

vencedora atenda os termos do objeto licitado. 
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11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

A Câmara Municipal de Muqui se obrigará a:  

a) Acompanhar e fiscalizar, através do fiscal do Contrato, a execução do objeto do 

presente Contrato e comunicar à contratada as ocorrências que a seu critério exijam 

medidas corretivas.  

 

12. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designado pela Administração 

da Câmara Municipal de Muqui. 

 

13. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

O Fiscal do contrato deverá anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução 

dos serviços em registro próprio, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas observadas, nos termos deste Termo; 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes; 

A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Câmara Municipal de Muqui e 

não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada por qualquer irregularidade; 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no 

edital, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos 

artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto:  

a) multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente 

sobre o valor da proposta apresentada, nos casos de: não atendimento do prazo de 

assinatura do contrato; descumprimento do prazo estipulado no edital para a retirada 

da Ordem de Fornecimento; no atraso quanto ao prazo de entrega dos serviços ou 

pela recusa em fornecer o objeto desta licitação, calculada pela fórmula M = 0,01 x C 

x D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D 

= número de dias em atraso;  
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b) impedimento do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Muqui por 

um período de até 2 (anos) anos, no caso de apresentação de declaração ou 

documento falso;  

c) a aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de 

impedimento de licitar ou contratar;  

d) caso a empresa vencedora se recuse a assinar o Contrato, a retirar a Ordem de 

Fornecimento, a fornecer os produtos objeto desta licitação, a atender ao disposto 

deste Termo de Referência, aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei n° 

10.520/2002, devendo as licitantes remanescentes ser convocadas na ordem de 

classificação de suas propostas na etapa de lances.  

As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Câmara Municipal de Muqui 

após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.  

A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega 

das razões de defesa. 

O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no 

art. 110 da Lei nº 8.666/1993.  

Muqui/ES, 11 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

 
HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO 

Presidente 
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

OBJETO 

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços em tecnologia da informação, incluindo implantação, 

treinamento, licença de uso, manutenção, suporte e hospedagem mensal de 

ferramentais web integradas conforme especificações técnicas contidas no 

presente Termo de Referência para publicação de informações no Site da 

Câmara Municipal de Muqui na internet. 

 

ESTIMATIVA DA DESPESA 

 

De acordo com a solicitação da Presidência da Câmara Municipal de Muqui, através 

do Mem. Nº 007/2020/CMM, referindo-se a avaliação de preço de mercado referente 

a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tecnologia da 

informação, pelo prazo de 12 (doze) meses, JUSTIFICA-SE a estima de despesa e 

avaliação do valor de referência pelos motivos transcritos abaixo: 

1) Efetuada cotação junto a 5(cinco) empresas do ramo, através de e-mail, nos 

dias: 03/01/2020 e 10/02/2020 (anexo ao Processo nº 000044/2020). Após 

insistentes contatos via telefone, solicitando a resposta dos orçamentos, 

apenas duas empresas enviaram os valores para os serviços orçados e as 

demais não manifestaram interesse de enviar suas propostas de preço; 

2) Ainda na tentativa de avaliar o valor de mercado, a Comissão de Licitação 

fez busca nos Portais Transparências das Câmara Municipais do Espírito 

Santo por contratos com mesmo objeto do constante no referido Termo de 

Referência, conforme documentos anexos, constatando discrepâncias nos 

valores dos contratos, considerando que não representavam a realidade do 

município de Muqui; 
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Portanto, tendo em vista que o atual contrato com a empresa prestadora de serviços 

que atende o objeto do Termo de Referência em questão, vence em 29/02/2020; por 

perceber ainda que o objeto licitado representa serviços essenciais ao bom 

desempenho da área administrativa da Câmara Municipal de Muqui, bem como 

necessários para se fazer cumprir as exigências legais dos órgãos externos de 

controle e manter a transparência dos atos do Legislativo Municipal; e, diante da 

necessidade em dar andamento ao processo licitatório, em virtude de não haver 

condições de fazer uma média de preços viável e justa para atender a realidade do 

município e compatível com o objeto licitado, após análise do que seria mais vantajoso 

para este Órgão Público, optou-se por utilizar como valor de referência, o estipulado 

no Contrato Nº 004/2019 – Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2016, R$ 

15.972,00 (Quinze mil, novecentos e setenta e dois reais), acrescido em 25%( vinte e 

cinco por cento), totalizando o valor de R$ 19.965,00 (Dezoito mil, trezentos e 

sessenta e sete mil e oitenta centavos) para os serviços de: 1. Reformulação, licença 

e suporte mensal do Portal Oficial do Legislativo; 2. Implantação, licenciamento e 

suporte mensal do Sistema para Gerenciamento de Atos Normativos Compilados; 3. 

Compilação de Atos Normativos. 

Muqui/ES, 11 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

MAURO RIBEIRO SCHIAVO 
Pregoeiro 
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

A Empresa _________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº. _____________________________, com sede na 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________, aqui 

representada por _________________________________________________, para 

fins de participação no certame – Processo Licitatório nº. ____/____, e em 

cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, às quais se submete, DECLARA: 

 

1. Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 

2. Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera; 

3. Não existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação; 

4. Não possui, entre os proprietários, nenhum servidor público municipal nem detentor 

de mandato eletivo; 

5. Não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer outro tipo de 

trabalho, salvo na condição de menor aprendiz, a partir de 14 anos; 

 

Data: _______/_____________/___________ 

 

________________________________________ 

(Assinatura Representante legal da Empresa) 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À  

CMM 

 

Referente: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020. 

 

Prezados Senhores: 

 

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto à Câmara Municipal de 

Muqui, o Sr._______________________________________________, Cédula de 

Identidade nº_________________, CPF nº_________________________, ao qual 

outorgamos poderes específicos para formulação de lances verbais e para prática de 

todos os demais atos inerentes ao certame em referência, como assinar documentos, 

atas, usar da palavra, requerer e impetrar recursos, enfim praticar todos os atos 

necessários a bem representar a empresa outorgante. 

 

Atenciosamente, 

 

Cidade/XX, xx de ......................... de 2020. 

 

Firma licitante – CNPJ 

Nome por extenso do Representante Legal 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

MODELO DE DECLARAÇAO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

(timbre, logotipo, ou nome da empresa licitante) 

 

À Câmara Municipal de Muqui - ES. 

Comissão de Licitações. 

Processo Licitatório nº. ............/2020. 

 

Sr. Pregoeiro, 

 

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos  do art. 4º VII da lei nº. 10.520/2002, a 

empresa.............................................................(indicação da razão social), cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação para o Processo Licitatório nº. ............../16, 

cujo objeto é ............................................................................, com a apresentação, 

da forma exigida pelo edital, dos seguintes documentos: 

a) Ato constitutivo da empresa ou contrato social, inclusive suas alterações; 

b) Documento de Identidade do Representante Legal da Empresa; 

c) Declaração constante do Anexo III deste Edital; 

d) Prova da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 

demonstrando que a firma se mantém em atividade; 

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 

f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 

g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 
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h) Prova de Regularidade de Situação, perante o Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS); 

i) Prova de Regularidade de Situação, perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS); 

j) Regularidade com a justiça do trabalho (CNDT) 

 

Cidade/estado, xx de xxxxxxxxxxx de 2020. 

 

 

__________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome da empresa 

CNPJ 

 

* Esta declaração deverá vir por fora dos envelopes, e deverá ser entregue após 

o credenciamento. 
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ANEXO VI 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA PUBLICAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES NA INTERNET 

 

MINUTA DO CONTRATO 

C O N T R A T O A D M I N I S T R A T I V O N º XXX/ 2 0 20 

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI/ ES e a 

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 

Pelo presente instrumento contratual regido pelas normas de DIREITO PÚBLICO, A 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 31.727.449.0001-80, com 

sede na Rua Satyro França, 95, Centro, Muqui – ES; representada pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Senhor HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO, brasileiro, casado, 

residente nesta cidade, doravante denominado Contratante, e do outro lado "-----------

----------------", empresa privada, adiante denominada Contratada, inscrita no CNPJ 

sob o nº ---------------------------------, localizada na -------------------------------------------------

, neste ato representada pelo(a) -----------------------------, brasileiro(a), casado(a), 

empresário(a), residente ----------------------------------------------------, resolvem 

mutuamente celebrar o presente instrumento contratual, nos termos aqui pactuados, 

mediante as cláusulas e condições a seguir, tal contratação fundamenta-se com base 

no Processo de Licitação nº. 001/2020 - Pregão Presencial de conformidade na Lei 

Federal nº. 8.666 de 21/06/1993 e suas ulteriores alterações.  

 

Clausula Primeira – DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços em tecnologia da informação, incluindo implantação, 

treinamento, licença de uso, manutenção, suporte e hospedagem mensal de 

ferramentais web integradas conforme especificações técnicas contidas no 

presente Termo de Referência para publicação de informações no Site da 

Câmara Municipal de Muqui na internet, conforme especificações e condições do 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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Anexo I deste Edital de Pregão Presencial, parte integrante do presente contrato. 

  

Cláusula Segunda - DO PRAZO CONTRATUAL: 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo estender-se por 

igual(is) e sucessivo(s) período(s), limitado a 48 (quarenta e oito) meses, de acordo 

com o art. 57, inc. II e IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, por se tratar 

de serviços de natureza contínua. 

§ 1º. No Acórdão 87/2000, 2ª Câmara, o TCU explicou que a diferença entre serviço 

contínuo e serviço não contínuo está na essencialidade do serviço prestado, sendo 

essencial aquele serviço que, se interrompido, paralisa o fluxo das atividades da 

administração pública. 

§ 2º. O contrato terá início a partir da publicação resumida do instrumento na Imprensa 

Oficial do Estado do Espírito Santo. 

 

Cláusula Terceira - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: 

O valor do presente contrato será de R$ ----------------------(-------------------------------). 

§ 1º. O pagamento se dará após a entrega do objeto mediante apresentação, pelo 

contratado, de nota fiscal, do boleto de pagamento e das certidões negativas de 

débitos atualizadas (Certidão negativa de débitos: federal, estadual e municipal, bem 

como da certidão negativa de débitos trabalhistas e certificado de regularidade do 

FGTS), mediante liquidação da despesa pelo setor competente. 

§ 2º. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, respeitado o percentual 

previsto no § 1º, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterações. 

§ 3º. O CONTRATANTE descontará da CONTRATADA, em cada pagamento, as 

importâncias devidas a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sempre que forem 

exigidas por lei e de acordo com as respectivas tabelas em vigência. 

 

Cláusula Quarta – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O recurso para cobrir as despesas da presente licitação correrá pela Dotação 

Orçamentária 33.90.39.0000 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. 
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Clausula Quinta – DOS DIREITOS, DAS RESPONSABILIDADES E DAS 

PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

CONTRATANTE e CONTRATADA na vigência desta avença possuem os direitos e 

prerrogativas e mais as responsabilidades, além de sujeitarem-se cada qual no limite 

de sua competência, às penas previstas em lei, notadamente no que de destaca: 

§ 1º. São direitos da CONTRATANTE, constituindo-se responsabilidade da 

CONTRATADA, no que lhe couber: 

I. Receber o objeto previsto na Cláusula Primeira deste contrato; 

II. Receber todos os serviços e revisões do objeto previsto neste contrato 

provenientes da garantia legal e contratual, mesmo após encerrados os 

prazos deste contrato; 

III. Modificar a presente avença unilateralmente, para melhor adequação às 

finalidades do interesse público; 

IV. Fiscalizar a execução do contrato; 

V. Aplicar as sanções previstas na lei; 

VI. Rescindi-lo unilateralmente, consoante art. 58, IV c/c art. 79, I, da Lei n.º 

8.666/93. 

§ 2º. São direitos da CONTRATADA, sendo responsabilidade da CONTRATANTE: 

I. Receber os valores e no devido prazo, nos termos da Cláusula Terceira; 

II. Ser comunicada na forma e nos prazos previstos em lei, nos casos de 

rescisão do presente contrato; 

III. Ser devidamente comunicada nos casos de alteração contratual previstas 

na Seção III, do Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93; 

§ 3º. Constituem-se penalidades contratuais, imputáveis à parte que as cometer, com 

as devidas exceções legais, todas aquelas aplicáveis à espécie contratual ora 

ajustada, notadamente as previstas na Lei n. º 8.666/93 e subsidiariamente no Código 

Civil, principalmente: 

I. O não cumprimento das obrigações assumidas salvo ocorrência de caso 

fortuito ou força maior; 

II. A mora, considerando-se nela, o devedor que não efetuar o pagamento e o 

credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma convencionada no 

presente ajuste; 
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III. O cumprimento irregular do objeto contratado. 

§ 4º. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA:  

I. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza 

com pessoal de sua contratação necessários à execução do objeto 

contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer 

outros decorrentes dos serviços constantes do presente Contrato; 

II. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, à terceiros, 

seus empregados ou prepostos; 

III. Responsabilizar-se pela execução deste contrato; 

IV. Manter o preço apresentado até o final da execução do presente instrumento; 

V. Comunicar com antecedência quaisquer alterações na data ou quantidade por 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, 

impeditivo da execução do contrato; 

VI. Arcar com os Tributos Federais, Estaduais ou Municipais, que por ventura 

incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários do mesmo; 

VII. Caso a atual prestadora de serviços não vença o certame, fica estipulado o 

período de transição de contrato não superior a 60 (sessenta) dias, para que a 

empresa vencedora atenda os termos do objeto licitado. 

 

Cláusula Sexta – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

Rescindir-se-á a presente avença, por qualquer uma das partes contratadas, além dos 

casos previstos na Cláusula anterior, ressalvados os direitos legalmente protegidos, 

nas seguintes situações: 

I. Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, na ocorrência dos casos 

previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei das Licitações – Lei n.º 

8.666/93; 

II. Por livre e comum acordo entre as partes, que deverá ser reduzido à termo 

e juntado aos autos do processo licitatório, vedado ocorrência em casos de 

inconveniência para a CONTRATANTE; 

III. Judicial, nos termos da legislação nacional aplicável à espécie. 
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Cláusula Sétima – DOS CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos ao presente contrato serão resolvidos consoante aplicação dos 

Princípios Constitucionais inerentes à Administração Pública, da Constituição Federal 

de 1988, da Constituição do Estado do Espírito Santo e da Lei Orgânica do Município 

de Muqui, além da Lei n.º 8.666/93 com suas respectivas alterações, e, 

subsidiariamente do Código Civil e demais legislação vigente.   

 

Cláusula Oitava – DO FORO DE ELEIÇÃO: 

Fica eleito o Foro da Comarca Muqui, Espírito Santo, como único competente para 

dirimir e julgar questões que por ventura surjam na execução do presente contrato. 

 

Assim, justos e acordados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, 

para todos os fins de direito, na presença das testemunhas signatárias. 

 

Muqui - Espírito Santo, em ----- de ------------------ de 2020. 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO 

 

EMPRESA 

CNPJ

Testemunhas: 

 

____________________________          ______________________________ 

CPF:                                                          CPF:  
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