
Processo Administrativo nº 023/2015 

Modalidade: Pregão Presencial nº 001/2015 

Tipo: Menor Preço 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1 - A CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, localizada na Avenida Brasil, 
nº 717, Centro, Balsa Nova – Paraná, por intermédio de seu Pregoeiro, designado 
pelo Ato n° 014, de 03 de Fevereiro de 2015 e, em conformidade, especialmente, 
com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, no que for cabível, com a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização de licitação, no 
dia 06 de Julho do corrente ano, às 09h15min, na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa 
especializada em serviço de informática para implantação, treinamento de 
usuários e manutenção de licença de uso de software que contemple: 1) Sistema 
de Controle Legislativo com Sistema de Controle de Usuários; 2) Sistema de 
Integração ao Sítio (site) da Câmara; 3) Sistema do Sítio (site) da Câmara 
Municipal de Balsa Nova, integrado com o protocolo do Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC), em conformidade com a Lei nº 12.527/2011; 4) Transmissão ao 
vivo das Sessões Ordinárias e Extraordinárias em Flash; 5) Disposição de link e 
sistematização da Transparência da Câmara Municipal – acesso à informação, 
conforme a Lei nº 12.527/2011, tudo nos termos do Anexo I – Termo de Referência 
e nas condições fixadas neste Edital. 

1.2 - O recebimento dos envelopes “01”, contendo as Propostas de Preços e “02”, 
contendo a Documentação de Habilitação dos interessados dar-se-á até as 
09h15min, do dia 06/07/2015, no Plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA 
NOVA, localizada no endereço acima declinado.  

1.3 - O início da sessão de disputa de preços dar-se-á no mesmo local retro 
estabelecido, imediatamente após o recebimento dos envelopes “01”, contendo as 
Propostas de Preços e “02”, contendo a Documentação de Habilitação. 

1.4 - Em conformidade com o disposto no artigo 17, § 5º, do Decreto Federal nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, para todas as referências de tempo contidas neste 
Edital será observado o horário de Brasília – Distrito Federal. 

1.5 - Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da 
abertura dos envelopes referentes a este Pregão Presencial serão realizados no 
primeiro dia útil de funcionamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA 
que se seguir.  

 



2 – OBJETO  

2.1 - A presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO, tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa, visando à 
contratação de empresa especializada em serviço de informática para 
implantação, treinamento de usuários e manutenção de licença de uso de 
software que contemple: 1) Sistema de Controle Legislativo com Sistema de 
Controle de Usuários; 2) Sistema de Integração ao Sítio (site) da Câmara; 3) 
Sistema do Sítio (site) da Câmara Municipal de Balsa Nova, integrado com o 
protocolo do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), em conformidade com a Lei 
nº 12.527/2011; 4) Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias e Extraordinárias 
em Flash; 5) Disposição de link e sistematização da Transparência da Câmara 
Municipal – acesso à informação, conforme a Lei nº 12.527/2011, tudo nos termos 
do Anexo I – Termo de Referência e nas condições fixadas neste Edital.  

2.2 - O objeto ora licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em 
conformidade com o estabelecido no Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores.  

 

3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 - Poderão participar do processo de disputa toda e qualquer firma individual 
ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada e 
credenciada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, 
especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 

3.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas que estejam 
suspensas de participar temporariamente de licitações e de contratar com a 
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, bem como as declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

3.3 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio – 
qualquer que seja a sua formação, a representação de mais de uma empresa pelo 
mesmo representante, bem como empresas cujos sócios sejam servidores do ente 
licitante ou que tenham em seu quadro, funcionário ou servidor público do 
mesmo.  

3.4 - Também é vedada a participação de empresa em recuperação judicial ou em 
processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação. 

3.5 - As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, sendo que a CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA 



NOVA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

3.6 - A participação neste certame importa à empresa proponente a irrestrita e 
irretratável aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a 
observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis e, 
ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto da presente licitação pelo 
valor resultante de sua proposta de preços vencedora no certame. 

3.7 - A participação importa em presunção de capacidade técnica para o 
cumprimento das obrigações decorrentes da futura contratação.  

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1- No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a licitante 
deverá apresentar um representante que, devidamente munido de credencial, 
será o único admitido a intervir nas fases do procedimento de contratação 
respondendo por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou documento 
equivalente. 

4.2 - Por credencial entende-se: 

a) habilitação do representante, mediante procuração pública ou particular com 
firma reconhecida atribuindo poderes específicos para formular lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações pertinentes ao Edital; 

b) em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto Social ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.3 - No caso de procuração, deverá ser comprovada a capacidade do signatário 
nomear procurador, mediante apresentação de cópia autenticada do estatuto  ou 
contrato social em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de 
nomeação do signatário. 

4.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro 
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, 
de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição 
de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura 
dos envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativa a este Pregão.  

4.5 - Os documentos citados nas letras “a” e “b” do item “4.2” deverão ser 
entregues ao Pregoeiro na fase de credenciamento, fora dos envelopes “01” e “02”, 
juntamente com a Declaração de Requisitos de Habilitação – Anexo II.  



4.6 - A falta ou incorreção dos documentos acima referidos não implicará a 
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de 
se manifestar na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento 
licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. Em relação à 
licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha 
renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro. 

4.7 - Se for o caso, para que a empresa possa receber o tratamento diferenciado 
dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, a mesma deverá – obrigatoriamente – declarar-se como 
tal, no ato de credenciamento, através do modelo de Declaração contida no Anexo 
VI, constando as assinaturas de seu representante legal e do contador. 

4.8 - Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será 
admitida à participação de outras proponentes, bem como a juntada de novos 
documentos e a substituição dos representantes indicados. 

 

5 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

5.1 - Os Envelopes “01” e “02”, contendo, respectivamente, a proposta de preços e 
a documentação referente à habilitação, deverão ser entregues nas datas, 
horários e local indicado neste edital, devidamente lacrados, constando na face de 
cada qual os seguintes dizeres: 

a) 

Pregão Presencial nº 001/2015 

Envelope “01” – Proposta de Preços 

Proponente:__________________(nome da empresa) 

b) 

Pregão Presencial nº 001/2015 

Envelope “02” – Documentos de Habilitação 

Proponente:__________________(nome da empresa) 

5.2 - A CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA não se responsabilizará e 
nenhum efeito produzirá para a licitante se a documentação e a proposta 
encaminhadas por via postal ou qualquer outro sistema de entrega não lhe forem 
entregues em tempo hábil. 

 

6 – DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS” 

6.1 - No Envelope “Proposta de Preços” constará a carta-proposta que deverá: 



6.1.1- Ser redigida, em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, com suas páginas numeradas seqüencialmente, 
impressa em papel timbrado ou editorada por computador, devidamente datada, 
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da proponente. 

6.1.2 - Indicar a razão social da proponente, endereço completo (rua/avenida, 
número, bairro, cidade, CEP, UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), 
mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão 
depositados os pagamentos se a licitante se sagrar vencedora do certame, bem 
como, a qualificação civil de seu representante. 

6.1.3 - Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo. Caso não apresente prazo 
de validade será este o considerado. 

6.1.4 - Conter a descrição precisa do objeto e demais elementos indispensáveis a 
sua caracterização devendo atender às especificações do Anexo I – Termo de 
Referência. 

6.1.5 - Ser apresentada com o valor individualizado de cada um dos itens que 
compõem o lote, bem como com o valor global para execução dos serviços 
propostos, em moeda corrente nacional (“Real”), utilizando apenas duas casas 
decimais após a vírgula, com valores numéricos e por extenso.  

6.1.6 - Estar incluída, na proposta, além do lucro, todas as parcelas de quaisquer 
natureza, diretas ou indiretas, pertinentes à formação dos preços e/ou dos 
serviços, tais como, impostos, taxas, encargos trabalhistas e fiscais, transporte, 
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto 
ora licitado.  

6.1.7 - Todos os itens deverão conter as quantidades e as descrições conforme 
Termo de Referência.  

6.2 - Na discrepância entre o valor grafado em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso.  

6.3 - Não serão aceitas e consideradas as propostas de preços apresentadas por 
telegrama, fac-símile (fax) ou e-mail. 

 

7 – DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

7.1- O envelope “02”, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, à 
qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal e à comprovação do 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º, da Constituição Federal, 
bem como à qualificação técnica deverá conter: 



7.1.1 - Para comprovação da 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 acompanhado, no caso de sociedades 
por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país. 

7.1.2 - Para comprovação de qualificação econômico-financeira: 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica. 

7.1.3 - Para comprovação da regularidade fiscal: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado ou declaração (pode ser firmada pela própria empresa) de isenção; 

c) prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, com apresentação de alvará pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto licitado; 

d) prova de regularidade conjunta, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede da proponente, ou 
outra equivalente, na forma da Lei; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação 
de certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal de 
Finanças ou equivalente, do domicílio ou sede da proponente, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 

g) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

h) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por Lei; 



i) prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

7.1.4 - Para comprovação do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º, 
da Constituição Federal: 

a) declaração da proponente, conforme modelo constante no Anexo IV ao presente 
edital. 

7.1.5 - Para comprovação de qualificação técnica: 

a) Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, certificando a prestação de serviços que coincidam 
total ou parcialmente com o objeto da presente licitação, atestando a qualidade do 
fornecimento. 

7.2 - Os documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação econômico-
financeira e à regularidade fiscal poderão ser substituídos por Certificado de 
Registro Cadastral do Município de Balsa Nova e/ou da sede do licitante, por 
cadastro de Fornecedores do Estado da sede do domicílio do licitante ou, ainda, 
por Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, com data de 
validade em vigor.  

7.3 - Além dos requisitos de habilitação exigidos nos itens anteriores, para 
demonstrar que possui condições de participar do certame, a proponente deverá 
apresentar: 

a) declaração de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, expedida por 
órgão da Administração Pública de qualquer esfera de governo, conforme modelo 
constante no Anexo III ao presente edital; 

b) declaração de responsabilidade, assinada pelo representante legal da empresa, 
conforme modelo constante no Anexo V ao presente edital. 

7.4 - Os documentos necessários à habilitação dos proponentes deverão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia ou publicação em 
órgão de imprensa oficial, desde que esteja autenticada ou assim seja feito por 
membro da Comissão Permanente de Licitação, no ato de abertura, mediante 
apresentação dos originais. 

7.5 - Não serão aceitas cópias em fax-símile.  

7.6 - Os documentos que não tiverem menção expressa sobre o prazo de validade, 
somente serão aceitos se emitidos com data não superior a 60 (sessenta) dias 
anteriores à data assinalada para a data de abertura do Pregão. 



7.7 - Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências 
editalícias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o 
Pregoeiro considerará a proponente inabilitada. 

7.8 - Na comprovação de regularidade fiscal por Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte serão observados os seguintes procedimentos: 

7.8.1- Os documentos destinados à comprovação da regularidade fiscal devem ser 
apresentados no envelope nº 02, na forma descrita, mesmo que contenham 
alguma restrição; 

7.8.2 - Em substituição aos documentos de regularidade fiscal, será permitida a 
apresentação de algum documento que comprove a impossibilidade de emissão do 
documento regular; 

7.8.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a licitante for declarada a vencedora deste pregão, prorrogáveis 
por igual período, a critério da CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa; 

7.8.4 - O deferimento da prorrogação do prazo de dois dias úteis dependerá da 
apresentação de requerimento devidamente fundamentado e aceito pela 
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA; 

7.8.5 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.8.3 
acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na Cláusula 17 deste instrumento, sendo facultado à CÂMARA 
MUNICIPAL DE BALSA NOVA convocar as licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

8 – DA SESSÃO DO PREGÃO  

8.1 - O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento, 
conforme item “4” deste edital. 

8.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro 
os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 

8.3 - Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será feita a sua 
conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital e posterior 
rubrica pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes. 

8.4 - Cumprido o item 8.3, serão desclassificadas as propostas que: 

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos; 



b) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou condições de 
fornecimento ou oferta de vantagem baseada na proposta das demais Licitantes; 

8.5 - Em seguida, o Pregoeiro selecionará as propostas classificadas para a etapa 
de lances, com observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, 
até o máximo de 03 (três). 

8.6 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 

8.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta 
de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio 
de ordem alfabética no caso de empate de preços. 

8.8 - A licitante em primeiro lugar na ordem alfabética poderá escolher a posição 
na ordenação de lances em relação aos demais empatados e assim 
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

8.9 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 
não selecionadas na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. 

8.10 - Se a licitante classificada em primeiro lugar for uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, esta será declarada como oferta de menor valor e a 
sessão terá prosseguimento como previsto no item 8.14. Entretanto, se a licitante 
classificada em primeiro lugar for uma empresa não enquadrada como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será aplicado o tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006. 

8.11 - Para aplicação do direito ao tratamento diferenciado e favorecido às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serão obedecidos os seguintes 
procedimentos e critérios: 

8.11.1 - Inicialmente o Pregoeiro identificará dentre as licitantes classificadas, 
aquelas enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte; 

8.11.2 - Em seguida a Pregoeiro verificará dentre as Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte classificadas, a existência de lances finais com preços até 5% 
(Cinco por cento) superior ao melhor preço registrado; 



8.11.3 - Existindo um ou mais lances na hipótese anterior, estará caracterizada a 
situação de empate (empate jurídico) entre a de melhor preço e esta(s); 

8.11.4 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada será 
convocada para, no prazo de 05 (cinco) minutos, se assim desejar, apresentar 
novo lance inferior àquele inicialmente vencedor;  

8.11.5 - Se a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, por desinteresse, não 
apresentar novo lance, serão convocadas as demais Microempresas ou Empresas 
de Pequeno Porte remanescentes, pela ordem de classificação para o exercício 
desse mesmo direito; 

8.11.6 - Na eventualidade de ocorrer empate entre duas ou mais licitantes 
enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (possível de 
ocorrer quando duas ou mais licitantes nessa condição apresentarem propostas 
escritas com valores idênticos e não houver redução na etapa de lances), sendo o 
valor apresentado por elas o menor, será feito sorteio, para a definição de qual 
licitante poderá reduzir o valor da proposta; 

8.11.7 - Após cumpridos os procedimentos anteriores será declarada a oferta de 
menor valor; 

8.11.8 - Na hipótese da não contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte nos termos previstos neste item, o objeto deste pregão poderá ser 
adjudicado à empresa licitante que originalmente tenha apresentado a proposta 
ou lance de menor valor. 

8.12 - A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar 
lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão da empresa 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.13 - Empresa licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte que não mantiver representante credenciado durante a sessão perderá o 
direito de preferência.  

8.14 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço. 

8.15 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

8.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

8.17 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 7.2, o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao respectivo Cadastro.  



8.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

8.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para 
a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que 
será declarado vencedor. 

 

9 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1 - Na apreciação, julgamento e classificação das propostas levar-se-á em 
consideração, exclusivamente, o critério de MENOR PREÇO, respeitados os 
seguintes limites: R$ 9.075,00 (nove mil e setenta e cinco reais), para o item 01 do 
lote único contido no Termo de Referência e R$ 4.625,00 (quatro mil seiscentos e 
vinte e cinco reais), para o item 02 do lote único contido no Termo de Referência, 
perfazendo o limite global de R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais). 

 

10 – DOS RECURSOS E DA ADJUDICAÇÃO 

10.1- Declarada a vencedora ou, por qualquer outra razão, encerrada a 
competição, qualquer licitante, desde que motivadamente e imediatamente ao 
anúncio, poderá manifestar a intenção de recorrer desta decisão, assim como de 
quaisquer dos atos ocorridos a partir do recebimento das credenciais, sendo-lhe 
conferido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as respectivas razões, ficando 
as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem as 
contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente, estando assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses.  

10.2 - Os recursos interpostos têm o efeito de suspender a adjudicação enquanto 
não forem decididos. 

10.3 - O Pregoeiro poderá – à vista das razões recursais e no prazo de 03 (três) 
dias - reconsiderar sua decisão, ocasião em que notificará os interessados para, 
querendo, no prazo de 03 (três) dias, requererem o encaminhamento do feito à 
Autoridade Superior.  

10.4 - Não reconsiderando sua decisão ou, assim o requerendo algum interessado, 
nos termos da cláusula anterior, o Pregoeiro prestará as suas informações e 
encaminhará o recurso à Autoridade Superior – Presidente da Câmara – a quem 
caberá julgá-lo, também no prazo de 03 (três) dias. 



10.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

10.6 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento 
aos interessados, através de comunicação por escrito com a competente prova de 
recebimento. 

10.7 - À falta da interposição de recursos ou, no caso de reconsideração de sua 
decisão, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto à licitante vencedora. De 
outro lado, remetido o processo à Autoridade Superior para a decisão de 
eventuais recursos, a esta incumbirá a adjudicação. 

10.8 - A adjudicação terá eficácia jurídica após a devida homologação pela 
Autoridade Superior – Presidente da Câmara. 

 

11 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

11.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar 
o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura 
da sessão do Pregão, sendo que caberá ao Pregoeiro, a quem deve ser dirigida a 
petição, decidir sobre a irresignação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

11.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 

11.3 - Não impugnado o ato convocatório, preclui toda matéria nele constante.  

 

12 – DO REAJUSTE  

12.1 - Os preços apresentados não sofrerão reajustes anteriores à futura 
contratação, mantendo-se os mesmos com relação ao resultado do certame. 

 

13 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

13.1 - O pagamento será efetuado em, até, 10 (dez) dias úteis após a apresentação 
da nota fiscal/fatura relativa ao período mensal da prestação dos serviços, através 
de depósito bancário em conta de titularidade da CONTRATADA, servindo o 
respectivo comprovante como prova da quitação. 

13.2 - Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou 
incorreções, o prazo estipulado no item anterior, passará a ser contado a partir da 
data da sua reapresentação. 

13.3 - Os pagamentos somente serão efetuados após apresentação pela 
CONTRATADA, da prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 



Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

13.4 - O pagamento decorrente dos serviços que compõem o objeto da presente 
licitação será efetuado através das dotações orçamentárias indicadas no Termo de 
Referência.  

 

14 – DO CONTRATO 

14.1- Homologada a licitação pela Autoridade competente, a CÂMARA 
MUNICIPAL DE BALSA NOVA convocará a empresa adjudicatária para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinatura do contrato, que poderá ter início de 
vigência posterior, sob pena de decair do direito de contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/93. 

14.2- Fica o ocupante do cargo de Chefe de Gabinete de Presidência, responsável 
por acompanhar o cumprimento do contrato, anotando, em registro próprio, as 
ocorrências relacionadas com a sua execução e determinando o que for necessário 
para a regularização das faltas ou defeitos observados, sendo que, constatadas 
irregularidades, a licitante contratada será notificada por escrito para que, no 
prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, corrija as 
irregularidades apontadas, cumprindo com sua parte na avença. 

14.3 - Quando a convocada não atender ao chamado para assinatura do contrato, 
para a prestação de serviços objeto deste Edital, o Pregoeiro, dentro do prazo de 
validade das propostas, convocará as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a 
proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos 
de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto deste 
Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de 
validade após o julgamento da licitação. 

 

15 – PRAZOS 

15.1- O prazo para a implantação do software que contemple os sistemas 
descritos no termo de referência e treinamento dos usuários (item 2) é de, até, 10 
(dez) dias úteis, contados da assinatura do instrumento contratual, sendo que o 
serviço de manutenção e de transmissão e publicação das sessões realizadas pela 
Câmara Municipal de Balsa Nova terá o prazo de vigência inicial de 12 (doze) 
meses, com início a ser estipulado por ocasião da assinatura do contrato. 

15.2 - O prazo de vigência contratual do serviço de manutenção e de transmissão 
e publicação das sessões realizadas pela Câmara Municipal, de que trata o item 



acima, poderá ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei Federal nº 
8.666/93, observadas, igualmente, as disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo.  

 

16 – DA RESCISÃO 

16.1- A inexecução total ou parcial do objeto, quando não suprível pela 
CONTRATADA, ensejará rescisão contratual, a ser declarada pela 
CONTRATANTE, ou ainda quando ocorrer quaisquer das hipóteses seguintes: 

I) descumprimento, cumprimento irregular ou tardio de cláusula contratual; 

II) paralisação injustificada da execução; 

III) reiterado desatendimento às recomendações ou determinações regulares da 
CONTRATANTE; 

IV) excepcionalmente, por outros motivos de relevante gravidade e suficiente 
para ensejar a rescisão, satisfatoriamente justificada;  

16.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 
conveniência para as partes. 

16.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

16.4 - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1 - A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em celebrar o contrato 
no prazo estabelecido, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta ou, ainda, quando deixar de comunicar a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação ensejará a aplicação à licitante das seguintes 
penalidades: 

17.1.1 - Cobrança pela CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, por via 
administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global 
da proposta, lance ou oferta adjudicada; 

17.1.2 - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 
com a CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, pelo período de, até, 02 (dois), 
anos. 

17.2 - Incorrerá nas mesmas penalidades previstas no item 17.1 acima e 
respectivos subitens a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se 
recusar injustificadamente a assinar o contrato. 



17.3 - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer 
fraude, a licitante poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao 
Ministério Público, as sanções adiante previstas: 

17.3.1- Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, que será concedida quando a 
Contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 17.1.2; 

17.3.2 - Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento; 

17.3.3 - Rescisão do Contrato se a contratação já estiver efetuada, procedendo-se 
à paralisação do fornecimento. 

17.4 - Em caso de atraso injustificado no prazo previsto na cláusula 15.1 para a 
implantação do software que contemple os sistemas descritos no termo de 
referência e treinamento dos usuários, será aplicada à CONTRATADA multa 
moratória de valor equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 
global do item, por dia útil excedente ao respectivo prazo, até o 15º dia. Após o 15º 
dia de atraso, a multa será de 10% sobre o valor global atualizado da contratação, 
podendo, a critério da Administração, não mais ser aceito o fornecimento, 
configurando-se a inexecução do contrato, com as consequências previstas em lei 
e neste ato convocatório, com a aplicação, a critério da CONTRATANTE, da 
penalidade prevista no item 17.1.2. 

17.5 - Ocorrendo a inexecução do serviço de transmissão e publicação de 
quaisquer das sessões realizadas pela Câmara Municipal de Balsa Nova será 
descontado, para cada falta, o valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
mensal contratado para a prestação do serviço, sendo que a reiteração das faltas, 
devidamente notificadas, configurarão inexecução contratual, podendo ensejar a 
sua rescisão, bem como a aplicação das demais penalidades previstas na cláusula 
17.1.   

17.6 - Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas neste 
capítulo, é assegurada defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da notificação à licitante/contratada. 

 

18 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar no ato da sessão pública. 



18.2 - Fica assegurado à CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, mediante 
justificativa motivada, o direito de, a qualquer tempo e no interesse da 
Administração, revogar no todo ou em parte a licitação, bem como anulá-la à 
vista da constatação de ilegalidades. 

18.3 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.4 - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

18.5 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do 
objeto ora licitado, sem expressa anuência da CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA 
NOVA. 

18.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA. 

18.7 - O descumprimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta.  Entende-se por exigências formais não 
essenciais aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no 
procedimento, em termos de processualização, bem como não importem em 
vantagem a uma ou mais licitantes, em detrimento das demais. 

18.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 
segurança da futura contratação. 

18.9 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente 
serão prestados quando solicitados por escrito, ao Pregoeiro, na CÂMARA 
MUNICIPAL DE BALSA NOVA, localizada na Avenida Brasil nº 717, de 2ª a 6ª, 
no seu horário de funcionamento. 

18.10 - Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro 
competente o Foro Regional de Campo Largo da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba, com exclusão de qualquer outro. 

18.11 - Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo 
Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelas proponentes presentes. 

18.12 - 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.  

 



19 – AQUISIÇÃO DO EDITAL 

19.1- O presente edital encontra-se à disposição para aquisição por parte dos 
interessados na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, localizada na 
Avenida Brasil, nº 717, Centro, Balsa Nova, Paraná, em seu horário de 
funcionamento, bem como através de seu site: “www.camarabalsanova.pr.gov.br”. 

 

20 – ANEXOS DO EDITAL 

20.1- Integram o presente Edital os seguintes anexos: Anexo I – Termo de 
Referência; Anexo II – Modelo de Declaração de Requisitos de Habilitação; Anexo 
III – Modelo de Declaração de Não Inidoneidade; Anexo IV – Modelo de 
Declaração para Fins do Disposto no inciso V do artigo 27, da lei federal no 
8.666/93; Anexo V– Modelo de Declaração de Responsabilidade; Anexo VI – 
Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; Anexo VII – Minuta 
do Contrato. 

                                                                                    Balsa Nova, 12 de Junho 2015. 

 

Fabrício Fagioli Bubniak 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 

Objeto: contratação de empresa especializada em serviço de informática para 
implantação, treinamento de usuários e manutenção de licença de uso de 
software que contemple: 1) Sistema de Controle Legislativo com Sistema de 
Controle de Usuários; 2) Sistema de Integração ao Sítio (site) da Câmara; 3) 
Sistema do Sítio (site) da Câmara Municipal de Balsa Nova, integrado com o 
protocolo do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), em conformidade com a Lei 
nº 12.527/2011; 4) Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias e Extraordinárias 
em Flash; 5) Disposição de link e sistematização da Transparência da Câmara 
Municipal – acesso à informação, conforme a Lei nº 12.527/2011, tudo nos termos 
do Anexo I – Termo de Referência e nas condições fixadas no respectivo Edital. 

Valores Máximos: R$ 9.075,00 (nove mil e setenta e cinco reais), para o item 01 
do lote único contido no Termo de Referência e R$ 4.625,00 (quatro mil seiscentos 
e vinte e cinco reais), para o item 02 do lote único contido no Termo de 
Referência, perfazendo o limite global de R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos 
reais). 

Abertura: Dia 06 de Julho de 2015, às 09h15min, no Plenário da Câmara 
Municipal de Balsa Nova, situada na Avenida Brasil nº 717 – Centro – Balsa 
Nova. 

Informações Complementares: O Edital e demais informações encontram-se à 
disposição dos interessados na Câmara Municipal de Balsa Nova, no mesmo 
endereço acima designado, bem como no site “www.camarabalsanova.pr.gov.br”. 

                                                                               Balsa Nova, 12 de Junho de 2015. 

 

Fabrício F. Bubniak 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2015 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. Justificativa  

Há manifesto interesse público na presente contratação, pois confere 

maior transparência à atividade legislativa, possibilitando que os cidadãos 

interessados possam acompanhar, de seus lares, ao vivo, as sessões plenárias. 

Além disso, o portal da Câmara Municipal é essencial para um melhor controle 

dos atos administrativos em geral pelos órgãos fiscalizadores e, principalmente, 

pelos cidadãos, dando cumprimento à Lei nº 12.527/2011.  

 

2. Objeto e valores máximos 

É objeto deste Pregão a contratação de empresa especializada em serviço 

de informática para implantação, treinamento de usuários e manutenção de 

licença de uso de software que contemple: 1) Sistema de Controle Legislativo com 

Sistema de Controle de Usuários; 2) Sistema de Integração ao Sítio (site) da 

Câmara; 3) Sistema do Sítio (site) da Câmara Municipal de Balsa Nova, 

integrado com o protocolo do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), em 

conformidade com a Lei nº 12.527/2011; 4) Transmissão ao vivo das Sessões 

Ordinárias e Extraordinárias em Flash; 5) Disposição de link e sistematização da 

Transparência da Câmara Municipal – acesso à informação, conforme a Lei nº 

12.527/2011, nos seguintes termos: 

 

  



Lote Único 

Item Descrição Valor 
unitário 
máximo 

(R$) 

Quantidade Valor total 
máximo 

(R$) 

1 Serviço mensal de manutenção de licença de 
uso do software instalado, abrangendo os 
módulos de 1) Sistema de Controle Legislativo 
com Sistema de Controle de Usuários; 2) 
Sistema de Integração ao Sítio (site) da 
Câmara; 3) Sistema do Sítio (site) da Câmara 
Municipal de Balsa Nova, integrado com o 
protocolo do Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC), em conformidade com a Lei nº 
12.527/2011; 4) Transmissão ao vivo das 
Sessões em Flash; 5) Disposição de link e 
sistematização da transparência da Câmara 
Municipal de Balsa Nova – acesso à 
informação, conforme Lei nº 12.527/2011, tudo 
de acordo com as especificações técnicas 
abaixo descritas. 

R$ 756,25 12 meses R$ 9.075,00 

 

2 Instalação da licença de uso do software, 
prevista no item anterior, com a implantação 
de banco de dados e treinamento dos usuários 
da Câmara Municipal de Balsa Nova, estes 
em número não superior a 15 pessoas. 

 01 R$ 4.625,00 

Valor máximo global do lote:                                                                                            R$ 13.700,00 

 

3. Especificações técnicas 

A prestação dos serviços, objeto da presente licitação, deverá seguir as 

seguintes especificações técnicas:  

3.1. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

3.1.1. Possuir servidor dedicado impreterivelmente no Brasil ou link 
dedicado na sede da empresa vencedora para hospedagem do sitio e 
backups dos sistemas pertinentes. 
 
3.2. DA COMPATIBILIDADE  
3.2.1. Integração dos sistemas, de acordo com os devidos relacionamentos 
entre eles; 
3.2.2. Ambiente de Banco de Dados Relacional MySQL, para facilitar a 



compatibilidade com a infraestrutura já existente na edilidade bem como 
outros sistemas já existentes de propriedade da Câmara Municipal de 
Balsa Nova a fim de realizar futuras integrações; 
3.2.3. Possuir toda a funcionalidade do ambiente Windows uma vez que 
este já é o sistema operacional adotado e devidamente licenciado pela 
edilidade; 
3.2.4. Possuir Interface gráfica altamente intuitiva; 
3.2.5. Permitir a utilização de mouse; 
3.2.6. Ser multiusuário para permitir que cada departamento/usuário 
atualize ou consulte os processos sob sua responsabilidade, podendo mais 
de um usuário trabalhar, simultaneamente, assegurando total 
integridade dos dados; 
3.2.7. Não apresentar limitação quanto ao número de usuários 
simultâneos, nem de tempo de acesso; 
3.2.8. Deverão ser dotados de um controle de senhas em diversos níveis, 
para permitir o acesso às informações, apenas aos usuários autorizados; 
3.2.9. Manter um histórico de acessos dos usuários que executaram todas 
as rotinas no sistema; 
3.2.10. A base de dados não deve possuir limite de registros. 

 

3.3. SISTEMA DO SÍTIO (SITE) DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA 
NOVA EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.527/11 
3.3.1. O sistema deverá contar com: hospedagem; manutenção, 
alterações, implementações; 
3.3.2. Deverá conter na página de capa um acesso direto a um 
determinado Edil e a seus dados, foto, histórico político e acesso às 
proposituras apresentadas pelo mesmo; 
3.3.3. O site deverá acessar uma base de dados replicada através de 
software próprio da contratada, ou seja, utilizar uma cópia espelhada da 
base de dados e jamais utilizar a base de dados implantada na casa 
legislativa por motivos de segurança; 
3.3.4. Controle de firewall para evitar invasões; 
3.3.5. Controle de segurança contra SQL Injections; 
3.3.6. Estrutura de criptografia de senhas apara acesso aos bancos de 
dados. Caso a senha seja armazenada em arquivo, banco de dados ou 
similar que não seja possível sua leitura; 
3.3.7. Possuir módulo administrador para gerenciamento de dados no 
site, como notícias, galerias, enquetes, etc; 
3.3.8. Permitir que imagens colocadas em notícias em destaque sejam 
aproveitadas automaticamente no interior das noticias; 
3.3.9. Possibilitar o controle das enquetes, com estatísticas sobre o 



andamento da votação; 
3.3.10. Possibilitar a criação de menus pelos próprios usuários sem 
conhecimento técnico específico na área, sem necessidade de intervenção 
da empresa prestadora de serviços; 
3.3.11. Permitir a criação de galerias de áudio, vídeo e imagens pelos 
próprios usuários, de forma categorizada; 
3.3.12. Deverá contemplar todos os recursos para atendimento da Lei 
12.527/2011, inclusive com acompanhamento das Solicitações e Protocolo 
do SIC; 
3.3.13. Deverá fornecer as seguintes informações de forma totalmente 
integrada com o SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO: 
 
3.3.13.1. Legislaturas 
3.3.13.1.1. O site deverá informar todas as legislaturas cadastradas 
através do SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO; 
3.3.13.1.2. Cada legislatura ao ser acionada deverá mostrar informações 
sobre todos os vereadores que nela participaram, informações sobre 
prefeito e vice-prefeito e também a composição das mesas; 
 
3.3.13.2. Mesa diretora atual 
3.3.13.2.1. Deverá exibir com foto os integrantes da mesa diretora atual e 
seus respectivos cargos; 
 
3.3.13.3. Comissões 
3.3.13.3.1. Deverá exibir todas as comissões atuais; 
3.3.13.3.2. Ao ser acionada uma comissão, deverão ser mostrados os 
membros e seus respectivos cargos; 
 
3.3.13.4. Vereadores 
3.3.13.4.1. Deverá exibir uma listagem completa dos vereadores da atual 
legislatura, exibindo também seus possíveis apelidos; 
3.3.13.4.2. Ao ser acionado um vereador ou vereadora, exibir seus dados, 
foto, histórico político e acesso as proposituras apresentadas pelo mesmo; 
 
3.3.13.5. Pautas 
3.3.13.5.1. O site deverá exibir uma lista completa das sessões realizadas 
pela Câmara Municipal; 
3.3.13.5.2. Ao acionar uma pauta, serão exibido os itens que nela contém, 
além da possibilidade de acesso ao documento PAUTA DA SESSÃO que 
deverá ser cadastrado no SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO; 
 

3.3.13.6. Proposituras 



3.3.13.6.1. Requerimentos: 
3.3.13.6.1.1. Deverá exibir uma listagem por ano. Ao ser acionado um 
determinado ano, serão mostrados os requerimentos daquele ano de 
forma automática e integrada e exibindo o número, ementa e texto; 
3.3.13.6.1.2. Ao se acionar um determinado requerimento, deverão ser 
exibidos dados mais completos desse determinado documento como: 
Número, Autor, Data, Ementa, Situação, qual sessão que esse documento 
foi para a pauta e ainda a possibilidade de visualização do texto na 
integra cadastrado no SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO; 
3.3.13.6.2. Indicações: 
3.3.13.6.2.1. Deverá exibir uma listagem por ano. Ao ser acionado um 
determinado ano, serão mostradas as indicações daquele ano de forma 
automática e integrada e exibindo o número, ementa e texto; 
3.3.13.6.2.2. Ao se acionar uma determinada indicação, deverão ser 
exibidos dados mais completos desse determinado documento como: 
Número, Autor, Data, Ementa, Situação, qual sessão que esse documento 
foi para a pauta e ainda a possibilidade de visualização do texto na 
integra cadastrado no SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO; 
 

3.3.13.6.3. Projetos: 
3.3.13.6.3.1. Deverão ser exibidos os seguintes subgrupos: Projeto de Lei, 
Projeto de Lei Complementar, Projeto de Resolução, Projeto de Decreto 
Legislativo, Proposta de Emenda a LOM e Substitutivo; 
3.3.13.6.3.2. Ao acionar um Subgrupo, deverá exibir uma listagem por 
ano. Ao ser acionado um determinado ano, serão mostrados os 
documentos daquele ano de forma automática e integrada e exibindo o 
número, ementa e situação final do documento; 
3.3.13.6.3.3. Ao se acionar um determinado documento, deverão ser 
exibidos dados mais completos desse determinado documento como: Tipo 
de Projeto, Número, Autor, Início da Tramitação, Regime da Tramitação, 
Ementa, Comissões que foram encaminhadas o documento, Final da 
Tramitação, Sessões de apresentação e apreciação do documento e o 
arquivo na integra do texto cadastrado no SISTEMA DE CONTROLE 
LEGISLATIVO; 
3.3.13.6.3.4. Deverá ainda disponibilizar a votação desse documento seja 
em um turno ou em dois turnos;  
3.3.13.6.3.5. Exibir informações sobre a promulgação do documento como: 
tipo de lei gerada, número da lei, data e exibir o arquivo na integra do 
texto cadastrado no SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO; 
 

3.3.13.7. Licitações: 



3.3.13.7.1. Exibir uma lista automaticamente gerada a partir do 
cadastramento das informações no SISTEMA DE CONTROLE 
LEGISLATIVO, contendo as seguintes informações: Modalidade, Situação 
e descrição da licitação, agrupadas por ano; 
 

3.3.13.8. Cadastro de Notícias: 
3.3.13.8.1. O cadastro de noticias poderá ser feito através do SISTEMA 
DE CONTROLE LEGISLATIVO, podendo ser cadastrados sub-menus 
dinamicamente e poderá, ainda, incluir fotos dentro da noticia e fotos 
para a apresentação da noticia; 
3.3.13.8.2. O site da Câmara Municipal de Balsa Nova deverá conter um 
sistema administrador Online e via WEB para administração das noticias 
via internet por pessoal autorizado, mediante controle de usuário e senha; 
3.3.13.8.3. As notícias serão exibidas com fotos, áudio e vídeos e serão 
exibidas no site independente da forma de cadastro (usando o SISTEMA 
DE CONTROLE LEGISLATIVO ou o sistema Online via internet); 
 

3.3.13.9. Legislação: 
3.3.13.9.1. Disponibilização da Legislação Municipal; 
3.3.13.9.1.1. Ao clicar em um tipo de lei municipal, será exibida uma lista 
com os anos das leis do tipo selecionado cadastradas no SISTEMA DE 
CONTROLE LEGISLATIVO; 
3.3.13.9.1.2. Ao clicar em algum ano, serão exibidas as leis do tipo 
selecionado daquele ano contendo número, data, ementa, situação e texto 
na integra; 
3.3.13.9.1.3. Ao clicar em uma lei, deverá exibir informações detalhadas 
dessa lei como: número, tipo de lei, data, Legislatura, Ementa, projeto que 
originou a lei em questão permitindo acessá-lo através de link na própria 
lei, autores do projeto de lei, situação da lei e texto na integra;  
3.3.13.9.1.4. Deverá exibir também todas as leis que alteram ou revogam 
a lei em questão para fins de consolidação; 
3.3.13.9.2. Disponibilizar no site, dentre outras leis que a 
CONTRATANTE julgar necessárias, a Lei Orgânica do Munícipio, o 
Regimento Interno, a Constituição Federal e a Constituição Estadual; 
 

3.4. SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO COM SISTEMA DE 
CONTROLE DE USUÁRIOS 
 
3.4.1. Características gerais 
3.4.1.1. Ambientes de bancos de dados relacional nativo gerarem 
relatórios em arquivos no HD; 



3.4.1.2. Visualização de relatórios em vídeo, no momento da impressão ou 
posteriormente; 
3.4.1.3. Manter um histórico de acessos dos usuários que executaram 
ações em todas as rotinas do sistema, disponibilizando uma tela central 
que possibilite a visualização das permissões de todos os cadastros e 
também a visualização individual direto pela tela de cadastro; 
3.4.1.4. Possuir sistema de backup remoto em servidores localizados 
impreterivelmente no Brasil e com link de no mínimo 50 (cinquenta) 
megabits, comprovando-se essas condições, podendo este backup ser 
realizado de forma total dos arquivos ou parcialmente, de acordo com 
alterações, inclusões e exclusões no sistema, atualizando apenas os 
registros que foram modificados dentro da tabela no banco de dados; 
3.4.1.5. Possuir sistema próprio de backup automático, com horários 
programáveis de acordo com a necessidade do usuário, podendo o backup 
ser realizado em terminal da rede, HD externo, na própria máquina ou 
remotamente, no servidor da empresa contratada; 
3.4.1.6. Possuir integração com os softwares Br-Office, Microsoft Word, 
Arquivos de Imagem e Adobe PDF, sendo que os arquivos relacionados a 
esses programas devem fisicamente serem salvos em tabelas, dentro do 
banco de dados; 
3.4.1.7. Os sistemas/módulos devem ter flexibilidade, possibilitando a 
adaptação dos mesmos às necessidades da Câmara, sendo possível, 
através de solicitação à empresa contratada, a inserção de campos, 
relatórios ou formas de busca necessárias ao desenvolvimento das 
atividades de cada setor. 
3.4.1.8. Os sistemas deverão funcionar em equipamentos com a 
configuração mínima de: Computadores terminais: 512MB de memória 
RAM, Processador de no mínimo 1Ghz e 1GB de espaço livre de HD; 
Computador SERVIDOR: 1GB de memória RAM, Processador de no 
mínimo 2Ghz, 5GB de espaço livre de HD; 
3.4.1.9. Possuir módulo de atualização automática tanto dos sistemas 
instalados como dos bancos de dados, sem necessidade de intervenção de 
funcionários da Câmara, acesso remoto ou presencial, com apresentação 
de mensagem a cada usuário dos sistemas, informando sobre a 
atualização e o que fora atualizado/modificado; 
3.4.1.10. Fornecer sistema de suporte online via web, através de endereço 
com usuário e senha, para envio de solicitações para modificações no 
software e solicitação de suporte, permitindo enviar o assunto, mensagem 
e anexar arquivos, possibilitando ainda o gerenciamento das solicitações 
com numeração, data, hora, inclusão de novas mensagens e arquivos 
anexos, bem como a possibilidade de fechamento e reabertura da 
solicitação; 



3.4.1.11. Possuírem total integração entre os módulos de controle 
legislativo, site e o Sistema de Controle de Vereadores; 
3.4.1.12. Permitir a inserção dos documentos enviados à Câmara pelos 
vereadores, Prefeitura Municipal e terceiros, somente através do 
protocolo, fazendo com que no protocolo de um documento, 
automaticamente, o cadastro do módulo já seja inserido; 
3.4.1.13. Possuírem cadastro de ementas padrão, para reutilização de 
textos básicos nos cadastros; 
3.4.1.14. Possuírem corretor ortográfico para os textos digitados nas 
ementas dos documentos; 
3.4.1.15. O Controle de acesso ao sistema deverá ser feito por usuário 
individualmente em cada terminal, permitindo ou negando acesso em 
terminais específicos; 
3.4.1.16. Os documentos de WORD, OPENOFFICE, PDF e IMAGENS 
deverão estar relacionados com o banco de dados, sem a opção de acesso a 
estes documentos fora do banco de dados através de pastas 
compartilhadas ou similar, a fim de evitar que o usuário altere um 
documento e deixe de ficar gravado quem realizou a alteração e permitir 
buscas no documento em texto pelo sistema; 
3.4.1.17. Os documentos no formato PDF devem possuir opção de inserção 
por importação e escaneamento por dentro do próprio sistema; 
3.4.1.18. Sistema de agendamento por horário para criação de backup 
automaticamente; 
3.4.1.19. O sistema, em seus mais diversos cadastros, deverá possuir 
opção para que o usuário informe se deseja ou não que o documento esteja 
visível no website, apresentada de forma clara e explícita, adotando como 
padrão a não inclusão no website, permitindo a mudança de status a 
qualquer momento, de acordo com a vontade do usuário; 
3.4.1.20. Possibilitar a emissão de relatórios em todos os cadastros do 
sistema, de acordo com filtros realizados, em arquivos no HD, nos 
formatos DOC, RTF, XLS, HTML, XHTML, BMP, JPG e TIFF; 
3.4.1.21. Possibilitar a impressão de etiquetas com despachos e textos 
para as proposituras, realizando o trabalho feito por carimbos, permitindo 
a inclusão de quaisquer textos que o usuário desejar; 
3.4.1.22. Nos cadastros de proposituras, projetos e normas legais, permitir 
a impressão de documentos na integra, sem a necessidade de acesso ao 
cadastro, já direto no filtro realizado; 
3.4.1.23. Permitir a impressão de documentos em formato DOC ou PDF 
na integra, em lote, sem a necessidade de acesso individual a cada 
documento, já direto na tela onde se realiza o filtro; 
3.4.1.24. Relatório dinâmico de mala direta, para permitir ao usuário a 
configuração dos dados a serem impressos, na ordem que desejar; 



3.4.1.25. Possibilitar a expedição de relatório contendo todo o trabalho dos 
políticos, de forma automática, permitindo ainda um filtro por, pelo 
menos, o tipo de documento, intervalo de data e por palavra chave; 
3.4.1.26. Acesso direto ao cadastro do documento, através de leitor de 
código de barras, ao fazer a identificação de uma etiqueta de protocolo; 
3.4.1.27. Possibilidade de preenchimento das informações do cadastro no 
ato do protocolo, sendo que as informações sejam inseridas 
automaticamente no sistema; 
3.4.2. Cadastros gerais 
3.4.2.1. Cadastro de políticos, englobando vereadores, prefeitos e vice-
prefeitos, com campos para inserção de seus dados principais e 
documentações, inclusive partido e declaração de bens; 
3.4.2.2. Relação completa de funcionários; 
3.4.2.3. Cadastro de legislaturas, podendo ser cadastrado os vereadores 
que pertencem à mesma, as mesas diretoras, comissões permanentes e 
comissões temporárias, todas detalhadas com seus respectivos membros; 
3.4.2.4. Opção de cadastro de político suplente, realizando a substituição 
do mesmo em todos os cadastros integrados do sistema, de forma 
automática, inclusive no site, tanto para vereadores como para prefeito e 
vice-prefeito; 
3.4.2.5. Cadastro para todos os tipos de sessões, permitindo a integração 
com o cadastro de proposituras, projetos e demais documentos que serão 
inseridos na sessão, para permitir uma visualização completa das 
matérias apreciadas em cada sessão; 
3.4.2.6. Cadastro de mala-direta, com dados pessoais e comerciais de cada 
cadastrado, com opção de geração de relatórios agrupados por categoria 
especifica e busca por todos os campos do cadastro, além de permitir a 
impressão em etiquetas ou diretamente em envelopes, integrado com 
cadastro de ofícios; 
3.4.2.7. Possibilitar a inclusão de situações de tramitação de documentos, 
integrado com todos os cadastros do sistema que necessitem de situação; 
3.4.2.8. Cadastro específico de criação de modelos de arquivos de todos os 
documentos utilizados pelo Legislativo, integrados com Microsoft Word e 
BR-Office, podendo um documento criado no Word ser alterado no Br-
Office e vice-versa, para possibilitar a geração automática de documentos, 
utilizando dados preenchidos nos campos dos cadastros, permitindo ainda 
a criação de quantos modelos a Câmara julgar necessário, para cada tipo 
de documento, tais como indicações, requerimentos, moções, ofícios, pauta 
da Ordem do Dia e Atas; 
3.4.2.9. Geração automática de relatórios estatísticos resumidos, 
mostrando em um período, o autor e quantos documentos ele apresentou, 
trazendo no final a somatória de todos os autores de documento de 



requerimentos, indicações, moções, projetos de lei, projetos de lei 
complementar, projetos de resolução, projetos de decreto, projetos de 
emenda à lei orgânica, substitutivos e vetos, permitindo a visualização e 
impressão de relatório; 
3.4.2.10. Possuir estatística resumida por SITUAÇÃO, mostrando, entre 
um período, quantos documentos foram aprovados, rejeitados, retirados, 
estão em tramitação, arquivados, vetados e em regime de urgência, 
indicando, no final, a somatória de todos os documentos, de 
requerimentos, indicações, moções, projetos de lei, projetos de lei 
complementar, projetos de resolução, projetos de decreto, projetos de 
emenda a lei orgânica, substitutivos e vetos. Poderá ser emitido relatório; 
 
3.4.3. Matérias legislativas 
3.4.3.1. Cadastro de pareceres, requerimentos e indicações na criação do 
documento antes de realizar o protocolo, integrado com o módulo de 
liberação de protocolos do sistema; 
3.4.3.2. Cadastro de emendas, subemendas e substitutivos integrados com 
projetos de lei, projetos de lei complementar, projetos de resolução, 
projetos de decreto legislativo e projetos de Emenda a Lei Orgânica do 
Município; 
3.4.3.3. Cadastros de indicações, requerimentos e moções com opções de 
incluir, alterar, excluir, imprimir, integrar com documentos de imagem, 
documentos no formato PDF ou documentos no formato WORD, com 
opção para cadastrar a votação e integrados com o protocolo de 
documentos de respostas e com oficio(s) de encaminhamento; 
3.4.3.4. Cadastro de redações finais integrado com as emendas, sessão e o 
respectivo projeto; 
3.4.3.5. Cadastro de pareceres integrado com os projetos; 
3.4.3.6. Cadastros de projetos de lei ordinária, lei complementar, decreto 
legislativo, resolução e emenda à Lei Orgânica integrados com autores, 
categorias, pareceres, emendas, substitutivos, votação, sessões, redação 
final, autógrafo, vetos e leis; 
3.4.3.7. Dentro do cadastro de projetos, possibilitar a criação de 
comunicados oficiais avisando o prazo final para protocolo de emendas, 
com a geração automática de ofício para cada vereador, podendo imprimir 
ou salvá-lo no Word. 
3.4.3.8. Possibilitar o lançamento da votação dos projetos, 
individualmente ou em lote, após filtros realizados; 
3.4.3.9. Acesso a documentos integrados a determinado cadastro pelo 
próprio módulo do cadastro; 
3.4.3.10. Possuir módulo específico para cadastro de contratos, com opção 
para registro de cópia do contrato, da vigência do mesmo e eventuais 



aditivos; 
3.4.3.11. Possuir registro das cessões das dependências da Câmara, para 
controle das datas em que as dependências foram utilizadas por terceiros, 
bem como os equipamentos utilizados; 
3.4.3.12. Integração, no cadastro de projetos, com todos os documentos 
que possam afetar a sua tramitação, como emendas, subemendas e 
substitutivos, pareceres de comissões e da assessoria jurídica, mensagens 
e respostas, além de permitir a inclusão de dados sobre a sua tramitação, 
sua votação e integração com os documentos resultantes de sua 
tramitação: redação final, autógrafo, veto e/ou norma legal; 
3.4.3.13. Sistema de busca em todos os documentos, com as opções mais 
variadas possíveis, especialmente a busca por data, intervalo de datas, 
por palavra chave na ementa, por palavra(s) chave dentro do arquivo em 
formato acessível pelo WORD/BR OFFICE, por autoria, por categoria 
quando existir e tipo de documento; 
3.4.3.14. Módulos de cadastro de todos os outros documentos que 
tramitam pela Casa, tais como atas das sessões, atos da Mesa, atos do 
Presidente, Audiências Públicas, Autógrafos, Certidões, Atestados, 
Declarações, Módulo para cadastro de informações colhidas pelo 
Departamento de Ouvidoria, Correspondências recebidas de terceiros e da 
administração individualizados, denúncias, editais, ofícios expedidos, 
requerimentos para uso de tribuna livre, Ordens do Dia, Portarias, 
recursos, documentos recebidos do Tribunal de Contas do Estado, 
requisições de viagens, dentre outros; 
 
3.4.4. Sistema de Protocolo integrado 
3.4.4.1. Cadastro de protocolo integrado com todos os outros módulos do 
sistema, permitindo que no protocolo de um documento, 
automaticamente, o cadastro do módulo já seja inserido; 
3.4.4.2. No próprio cadastro de Protocolo, permitir a realização de 
protocolo de vários documentos simultaneamente, em lote; 
3.4.4.3. Possibilidade de alteração na forma de apresentação de 
numeração de protocolos, para adequação ao uso costumeiro da Casa de 
Leis, permitindo a numeração sequencial infinita, reiniciada a cada ano e 
reiniciada a cada legislatura; 
3.4.4.4. Possibilitar a numeração de proposituras individualmente, em 
função de seu tipo, como os requerimentos; 
3.4.4.5. Possibilidade de, já no módulo de protocolo, buscas em todos os 
assuntos de qualquer dos módulos; 
3.4.4.6. Possibilidade de, no cadastro de protocolos, verificar se há 
arquivos com a integra dos documentos cadastrados ou não; 
3.4.4.7. Permitir a reimpressão de protocolos feitos; 



3.4.4.8. Possibilidade de, quando da impressão de etiquetas de protocolo, 
trazer o nome do funcionário responsável pelo protocolo, de acordo com a 
senha de acesso ao sistema; 
3.4.4.9. Disponibilidade de mais de uma opção de etiquetas de protocolo, 
sendo uma delas, pelo menos, com código de barras; 
3.4.4.10. Cadastro de documentos protocolados internamente pelo 
sistema, podendo o documento ser liberado ou não pelo setor de protocolo, 
com opção de visualizar e revisar o documento e o cadastro antes de 
liberar o protocolo, no cadastro principal de protocolos; 
3.4.4.11. Possuir tela específica para liberação dos protocolos provenientes 
dos gabinetes dos vereadores, podendo este ser corrigido e liberado ou 
recusado ao vereador; 
 
3.4.5. Internet 
3.4.5.1. Interface de integração do sistema com o website da Câmara, 
permitindo a sua atualização através dos próprios funcionários da 
Câmara, possibilitando a inserção de noticias (inclusive com fotos), dados 
da próxima sessão, galeria de fotos, áudios e vídeos, enquetes, imagens, 
alteração de menus e topos e possibilidade de inclusão de qualquer 
relatório pertinente às contas da Câmara; 
3.4.5.2. Opção de o usuário incluir novos topos ou novos menus no site 
através do próprio sistema de controle legislativo, sem a necessidade de 
intervenção da empresa contratada; 
3.4.5.3. Opção para o usuário incluir textos e imagens dentro de qualquer 
menu; 
3.4.5.4. Opção de cadastro de galerias de vídeo, áudio ou fotos, pelo 
próprio usuário; 
3.4.5.5. Permitir edição de textos, visando o cadastro de notícias, 
permitindo a formatação de fonte, parágrafo, tabulação, cor, inserção de 
imagens; 
3.4.5.6. Possibilidade de inclusão de noticias aproveitando 
automaticamente as fotos de capa no interior das noticias, facilitando a 
formatação das noticias; 
3.4.5.7. Permitir a inclusão de arquivos diversos junto às noticias, para 
download por parte dos usuários; 
 
3.4.6. Legislação 
3.4.6.1. Controle de todas as normas legais, devendo ser integrado com os 
demais documentos que deram origem às mesmas, com opções de incluir, 
alterar, imprimir, integrar com documentos no formato PDF ou 
documentos no formato WORD; 
3.4.6.2. Possibilidade de consolidação das normas legais, através de 



controle individual de alterações, revogações e eventuais suspensões 
judiciais, permitindo referenciar as alterações e também alterar o 
documento no formato DOC, atualizando o texto da norma legal, 
inserindo as alterações havidas; 
3.4.6.3. Acesso a documentos integrados a determinado cadastro pelo 
próprio módulo do cadastro; 
 
 
3.4.7. Cadastros Específicos 
3.4.7.1. Possuir módulo específico para cadastro de contratos, com opção 
para registro de cópia do contrato, da vigência do mesmo e de eventuais 
aditivos; 
3.4.7.2. Possuir registro das cessões das dependências da Câmara, para 
controle das datas em que as dependências foram utilizadas por terceiros, 
bem como os equipamentos utilizados; 
3.4.7.3. Integração, no cadastro de projetos, com todos os documentos que 
possam afetar a sua tramitação, como emendas, subemendas e 
substitutivos, pareceres de comissões e da assessoria jurídica, mensagens 
e respostas, além de permitir a inclusão de dados sobre a sua tramitação, 
sua votação e integração com os documentos resultantes de sua 
tramitação: redação final, autógrafo, veto e/ou norma legal; 
3.4.7.4. Possuir cadastro de atas das sessões para registro dos fatos da 
sessão integrado com o módulo de geração de pauta das sessões; 
3.4.7.5. Cadastro de atestados para registro de data, tipo, ementa, 
autoria, inclusive com a possibilidade de escanear o referido atestado em 
pdf. Este módulo deverá ser integrado com o módulo de recursos 
humanos; 
3.4.8. Deverá possuir cadastro de atos da presidência e da mesa 
diretora; 
3.4.9. Possuir cadastro de autógrafos de lei, certidões convites, editais e 
representação; 
3.4.10. Deverá possuir cadastro de portarias integrado com o sistema de 
recursos humanos. 
3.4.11.  Deverá possuir cadastro de correspondências recebidas 
armazenando o número da correspondência, tipo, data, ementa e campos 
com dados do remetente. Possibilidade de encaminhar por ofício 
(integrado ao módulo de ofício); 
 
3.5. SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AO SÍTIO (SITE) DA CÂMARA 
3.5.1. O Sistema deverá realizar um backup incremental da base de 
dados local para a base de dados remota fazendo o seu espelhamento 
enviando somente os dados necessários; 



3.5.2. O sistema deverá permitir o agendamento de horários para o 
sincronismo, backup e atualização do site; 
3.5.3. Além dos horários programados, o sistema deverá permitir a 
atualização, backup e sincronismo manuais; 
3.5.4. O sistema deverá controlar e manter a estrutura da base de dados 
atualizada e compatível com a versão do SISTEMA DE CONTROLE 
LEGISLATIVO atualizando os programas e a base de dados dos mesmos 
sem a necessidade de intervenção e nem a necessidade de se parar os 
trabalhos da casa legislativa para que a atualização aconteça. 
 

3.6. SISTEMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES 
3.6.1. Sistema de transmissão ao vivo por streaming com tecnologia flash 
para usuários ilimitados simultâneos; 
3.6.2. Transmissão de vídeo ao vivo em flash e streaming em flash de 
arquivos gravados, da TV Câmara e das sessões; 
3.6.3. Transmissão de áudio e/ou vídeo ao vivo; 
3.6.4. Streaming com banda livre para transmissão ao vivo de, no 
mínimo, 128kbps por usuário; 
3.6.5. Opção de transmissão de áudio em banda discada e banda larga; 
3.6.6. Opção de transmissão de vídeo em banda discada e banda larga; 
3.6.7. Opção de habilitação de transmissão somente no horário da sessão; 
3.6.8. Implantação de sistema que não seja necessário o roteamento de 
IP; 
3.6.9. Configuração de sistema transmissor de mídia digital; 
3.6.10. Configuração de serviço streaming em Flash; 
3.6.11. Acesso a quantidade de usuários conectados simultaneamente; 
3.6.12. Possibilitar o acesso simultâneo de usuários ilimitados, 
garantindo a qualidade a todos os usuários; 
3.6.13. Disponibilizar no sitio um player compatível com a tecnologia 
para exibição das sessões camarárias; 
3.6.14. A comissão de licitação solicitará uma demonstração do serviço no 
dia da licitação, no momento da demonstração. Deverá utilizar-se de 
notebook próprio e internet própria. 
 

4. Fonte de Recursos: 

O pagamento será efetuado através da seguinte dotação do orçamento 
vigente no exercício financeiro de 2015 da Câmara Municipal de Balsa Nova: 

Órgão: 0100 - Câmara Municipal de Balsa Nova 



Unidade 
Orçamentária: 

  0101 - Câmara Municipal 

0101.0103100012.002 - Manutenção da Câmara Municipal  

Fonte  0 1 001 - Recursos Ordinários (livres) – Exercício Corrente 

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica 

R$ (...) 

3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software R$ (...) 

3.3.90.39.99.99 - Demais Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica 

R$ (...) 

Os valores decorrentes da prestação de serviços que seguirem ao exercício 

financeiro de 2016 e assim por diante, correrão à conta de dotações orçamentárias 

que forem consignadas no orçamento da Câmara Municipal de Balsa Nova, para o 

respectivo ano.   

Fabrício Fagioli Bubniak 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2015 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 

AO SENHOR PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA 

 

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa.............................................................................., inscrita no CNPJ sob o 
nº ...................................., sediada à Rua/Avenida..............nº.............., 
Setor/Bairro............................, na cidade de ........................... Estado 
de.............................., DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os 
requisitos exigidos no Edital de Pregão Presencial nº 001/2015, objeto do Processo 
Administrativo nº 023/2015, para a habilitação, quanto às condições de 
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente de que a falta de 
atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará 
aplicação de penalidade a Declarante. 

Balsa Nova, em....... de  ........................... de 2015. 

 

........................................................................................................ 

(assinatura do representante legal da proponente) 

 

 

Observação: 

Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com 
timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ. 



PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2015 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO INIDONEIDADE 

 

 

AO SENHOR PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponentes do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº 001/2015, 
instaurado pela Câmara Municipal de Balsa Nova, que NÃO fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Balsa Nova, em ....... de  ........................... de 2015. 

 

........................................................................................................ 

(assinatura do representante legal da proponente) 

 

 

 

 

Observação: 

Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com 
timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ. 



PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2015 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO 
INCISO V DO ARTIGO 27, DA LEI FEDERAL NO 8.666/93 

 

AO SENHOR PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA 

 

DECLARAÇÃO 

Ref.:  

Processo Administrativo nº 023/2015 

Pregão Presencial nº 001/2015 

 

 

................................., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
n°................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade/RG 
nº............................ e inscrito no CPF sob o no ........................., DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal 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: (assinalar uma das alternativas) 

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

b) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

E, por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.  

Balsa Nova, em ....... de  ........................... de 2015. 

........................................................................................................ 

(assinatura do representante legal da proponente) 

Observação: 

Ao redigir a presente declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com 
timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ. 



PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2015 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

AO SENHOR PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponentes do procedimento 
de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial nº 001/2015, instaurado pela 
Câmara municipal de Balsa Nova, que: 

- assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

- comprometemo-nos a manter, durante a execução do fornecimento, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

- comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções 
de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o 
fornecimento, objeto da licitação, em função de alterações de legislação 
pertinente, publicadas durante a vigência da contratação; 

- temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital (e 
Anexos) do Pregão Presencial nº 001/2015, realizado pela Câmara Municipal de 
Balsa Nova. 

E, por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Balsa Nova, em ....... de  ........................... de 2015. 

........................................................................................................ 

(assinatura do representante legal da proponente) 

 

 

Observação: Ao redigir a presente declaração, o Proponente deverá utilizar 
formulário com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas - CNPJ. 



PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2015 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(se for o caso) 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial sob o nº 002/2014, instaurado pela 
Câmara Municipal de Balsa Nova, sob as penas da Lei, que a empresa 
proponente ..........................................................., inscrita no CNPJ sob nº. 
....................................., sediada na (Rua, Avenida) ............................................, na 
Cidade de ........................................., Estado do ................................................. 
cumpre todos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº. 
123/2006, e que esta empresa está apta a usufruir o tratamento favorecido nos 
artigos 42º ao 49º, nos termos da referida Lei. 

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

Balsa Nova, em ....... de  ........................... de 2015. 

 

........................................................................................................ 

(assinatura do representante legal da proponente) 

 

........................................................................................................ 

(assinatura do contador da proponente) 

 

 

 

Observação: 

Ao redigir a presente declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com 
timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ. 



PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2015 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO A QUE SE REFERE O PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 001/2015 

 

 

CONTRATO Nº (...) 

Contrato para a implantação, treinamento de usuários 
e manutenção de licença de uso de software que 
contemple: 1) Sistema de Controle Legislativo com 
Sistema de Controle de Usuários; 2) Sistema de 
Integração ao Sítio (site) da Câmara; 3) Sistema do 
Sítio (site) da Câmara Municipal de Balsa Nova, 
integrado com o protocolo do Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC), em conformidade com a Lei nº 
12.527/2011; 4) Transmissão ao vivo das Sessões 
Ordinárias e Extraordinárias em Flash; 5) Disposição 
de link e sistematização da Transparência da Câmara 
Municipal, que fazem entre si a CÂMARA 
MUNICIPAL DE BALSA NOVA e a empresa (...).  

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.591.135/0001-31, situada na Avenida Brasil nº 717, 

na cidade de Balsa Nova, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Presidente, 

Vereador Domingos Gelmar Ferreira, brasileiro, casado, portador da Cédula de 

Identidade/RG. nº 2.070.006, inscrito no CPF sob o nº 357.914.709-91, a seguir 

denominada CONTRATANTE, e a empresa (...), pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº (...), com sede na (...), neste ato representada por (...), a seguir 

denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinentes, ainda 



que aqui não explicitadas, assim como pelas condições do Pregão  Presencial nº 001/2015, 

pelos termos da proposta da Contratada ali constantes e pelas cláusulas a seguir 

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO – O presente Contrato tem por objeto a implantação, 

treinamento de usuários e manutenção de licença de uso de software que contemple: 1) 

Sistema de Controle Legislativo com Sistema de Controle de Usuários; 2) Sistema de 

Integração ao Sítio (site) da Câmara; 3) Sistema do Sítio (site) da Câmara Municipal de 

Balsa Nova, integrado com o protocolo do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), em 

conformidade com a Lei nº 12.527/2011; 4) Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias e 

Extraordinárias em Flash; 5) Disposição de link e sistematização da Transparência da 

Câmara Municipal – acesso à informação, conforme a Lei nº 12.527/2011, tudo de acordo 

com as características especificadas no Termo de Referência – Anexo I do edital do 

Pregão Presencial nº 001/2015 – cópia em anexo – e que constitui parte integrante deste 

contrato.  

Parágrafo único – O objeto ora contratado poderá sofrer acréscimos ou supressões em 

conformidade com o estabelecido no Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações 

posteriores 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL – Pela prestação dos serviços objeto 

ora contratado, a Contratante pagará à CONTRATADA, os seguintes valores: R$ (...) 

mensais, para o item 01 do lote único contido no Termo de Referência, totalizando o valor 

de R$ (...) para o período de vigência inicial do contrato e R$ (...), para o item 02 do lote 

único contido no Termo de Referência, perfazendo o limite global de R$ (...). 

Parágrafo único – Todos os custos referentes à prestação dos serviços, tais como 

eventuais deslocamentos, hospedagens, alimentação e combustível correm por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES – Para todos os efeitos 

legais, para melhor caracterização da prestação dos serviços, bem assim para definir 



procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 

instrumento, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, o Pregão 

Presencial nº 001/2015 e a Proposta da CONTRATADA apresentada na sessão realizada 

aos 06/07/2015.    

Parágrafo único – Os documentos acima referidos são considerados suficientes para, em 

complemento a este instrumento, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução 

do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS – O prazo para a implantação do software que 

contemple os sistemas descritos no termo de referência e treinamento dos usuários (item 

2) é de, até, 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do presente instrumento 

contratual, sendo que o serviço de manutenção e de transmissão e publicação das sessões 

realizadas pela Câmara Municipal de Balsa Nova terá o prazo de vigência inicial de 12 

(doze) meses, com início em (...) e término em (...). 

Parágrafo único – O prazo de vigência contratual do serviço de manutenção e de 

transmissão e publicação das sessões realizadas pela Câmara Municipal, tratado acima, 

poderá ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, 

observadas, igualmente, as disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo.  

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – O pagamento será efetuado 

em, até, 10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura relativa ao serviço 

de implantação, bem como do período mensal da prestação dos serviços, através de 

depósito bancário em conta de titularidade da CONTRATADA, servindo o respectivo 

comprovante como prova da quitação. 

Parágrafo primeiro – Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro 

ou incorreções, o prazo estipulado no item anterior, passará a ser contado a partir da 

data da sua reapresentação. 



Parágrafo segundo – Os pagamentos somente serão efetuados após apresentação, pela 

CONTRATADA, da prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei. 

Parágrafo Terceiro – À CONTRATADA, fica vedado negociar, ceder em crédito ou efetuar 

a cobrança ou o desconto da(s) duplicata(s) emitida(s) através de rede bancária ou com 

terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança(s) em carteira simples, ou seja, 

diretamente na CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – RECURSO FINANCEIRO – Os pagamentos decorrentes da 

prestação dos serviços, objeto do presente contrato correrão por conta dos recursos das 

seguintes dotações orçamentárias, do orçamento vigente da Câmara Municipal de Balsa 

Nova: 

Órgão: 0100 - Câmara Municipal de Balsa Nova 

Unidade 
Orçamentária: 

  0101 - Câmara Municipal 

0101.0103100012.002 - Manutenção da Câmara Municipal  

Fonte  0 1 001 - Recursos Ordinários (livres) – Exercício Corrente 

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica 

R$ (...) 

3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software R$ (...) 

3.3.90.39.99.99 - Demais Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica 

R$ (...) 

Parágrafo único – Os pagamentos que seguirem no (s) exercício (s) subsequente (s) 

correrão à conta de dotações orçamentárias que forem consignadas no orçamento da 

Câmara Municipal de Balsa Nova, sendo que as alterações se processarão por meio de 

simples procedimento administrativo. 

 



CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIO DE REAJUSTE – O preço pelo qual será contratado 

o serviço, objeto do presente contrato, não poderá sofrer reajustes durante os primeiros 

doze meses.  

Parágrafo único – Se for o caso de prorrogação, após doze meses de vigência a parcela 

mensal pactuada inicialmente será reajustada de acordo com a variação do Índice Geral 

de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas – IGP-M – FGV, ocorrida nos doze 

meses anteriores, ou com base em outro Índice que o substituir.    

 

CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO – A CONTRATADA não 

poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar a 

prestação dos serviços, sem a prévia anuência da CONTRATANTE, sob pena de rescisão 

deste Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DIREITOS DAS PARTES – Constitui direito da CONTRATANTE 

receber a prestação dos serviços, objeto deste Contrato nas condições avençadas e da 

CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES – Constituem obrigações da 

CONTRATANTE: a) efetuar o pagamento ajustado; e b) dar à CONTRATADA as 

condições necessárias a regular execução do Contrato. De outro lado, constituem 

obrigações da CONTRATADA: 

a) prestar os serviços na forma ajustada; 

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente instrumento; 

c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 



licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais 

e comercial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO 

DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – Em caso de atraso injustificado no prazo, 

previsto na cláusula quarta, para a implantação do software que contemple os sistemas 

descritos no termo de referência e treinamento dos usuários, será aplicada à 

CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) sobre o valor global do item, por dia útil excedente ao respectivo prazo, até o 15º 

dia. Após o 15º dia de atraso, a multa será de 10% sobre o valor global atualizado da 

contratação, podendo, a critério da Administração, não mais ser aceito o fornecimento, 

configurando-se a inexecução do contrato, com as consequências previstas em lei e neste 

ato convocatório, com a aplicação, a critério da CONTRATANTE, da penalidade de 

suspensão temporária do direito de licitar com a Câmara Municipal de Balsa Nova. 

Ocorrendo a inexecução do serviço de transmissão e publicação de quaisquer das sessões 

realizadas pela Câmara Municipal de Balsa Nova, será descontado, para cada falta, o 

valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor mensal contratado para a prestação do 

serviço, sendo que a reiteração das faltas, devidamente notificadas, configurarão 

inexecução contratual.   

Parágrafo primeiro – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CÂMARA 

MUNICIPAL DE BALSA NOVA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que em 

caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total da Contrato. 

Parágrafo segundo – Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas neste 

capítulo, é assegurada defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação à licitante/contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO – A CONTRATADA reconhece os 

direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da 



Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo primeiro – O Presente instrumento poderá ser rescindido caso ocorram 

quaisquer dos fatos elencados no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo segundo – A rescisão do presente instrumento poderá se dar sob qualquer das 

formas delineadas no art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – O presente Contrato 

rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS – A troca 

eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita 

através de protocolo, admitindo-se, igualmente, a comunicação por meio eletrônico (e-

mail).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS – Os casos omissos serão resolvidos 

à luz da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e dos princípios gerais de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO – O Extrato do presente Contrato será 

publicado na Imprensa Oficial do Estado do Paraná, pela CONTRATANTE, em 

cumprimento ao disposto no art. 61, Parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO – Fica eleito o Foro Regional de Campo Largo 

da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir quaisquer dúvidas ou 

questões oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 



instrumento contratual, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins 

de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

Balsa Nova, (...) de (...) de 2015. 

 

CONTRATANTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA 

Vereador Domingos Gelmar Ferreira 

Presidente 

 

CONTRATADA  

(...) 

(...) 

(...) 

 

Testemunhas: 

1)                                                                                          

Nome:                                                                                  

Assinatura:                                                                       

CPF:   

 

2)  

Nome:                                                                                  

Assinatura:                                                                       

CPF:                                                                                    

                                                                                  


