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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Simões Filho 
avisa que fará realizar na sua Sala de Reuniões, situada à Praça da Bíblia, s/n 
– Centro - Simões Filho/BA, a licitação na modalidade CARTA CONVITE nº
001/2021, do tipo: Menor Preço Global que tem como objetivo, o 
Fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara 
Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e 
Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, 
manutenção e treinamento, com data da reunião marcada para o dia 
26/03/2021 às 09h:30min. Os interessados poderão adquirir o Edital 
acessando o link: http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho, 
na opção “Editais” ou, gratuitamente na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço acima, de 2ª a 6ª feira das 08h:00min às 12h:00min. 
Todos os atos da Administração serão publicados no link já informado. 

Simões Filho, 17 de março de 2021. 

Elder Celestino de Paula 
Presidente da COPEL 
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EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO  Nº 001/2021 
 

I. REGÊNCIA LEGAL: LEIS n.º 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 e suas 
posteriores alterações. 

 
II. MODALIDADE: CONVITE Nº C001/2021 

 
III. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 

 
IV. ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

 
V. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL  

 
VI. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 
VII. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS: 
 
DATA: 26/03/2021 
HORA: 09h:30min 
LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SIMÕES FILHO, LOCALIZADA À PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - SIMÕES 
FILHO/BA. 
 
VIII. OBJETO/PRAZO 
 
8.1 Constitui objeto desta licitação, o fornecimento de licença de uso de Software de 

painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas 
no ambiente mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte 
técnico, manutenção e treinamento. 
 

8.2 A contratação da empresa vencedora obedecerá às condições constantes na Minuta 
do Contrato, ANEXO VII, deste Edital. 

 
IX. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
9.1 Poderão participar da licitação empresas convidadas, inscritas ou não, no 

Cadastro desta entidade da Administração Pública. Participarão também as 
empresas cadastradas na correspondente especialidade, desde que 
manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte quatro) horas da 
apresentação das propostas. Art. 22, § 3º, da Lei 8.666/93. 
 

9.2 Não serão admitidas na presente Licitação pessoas Físicas, nem consórcio de 
pessoas jurídicas. 
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9.3 Os licitantes entregarão à comissão de Licitação 02 (dois) envelopes lacrados 
contendo no anverso as seguintes indicações: 

 
- ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - CONVITE Nº 001/2021  
- (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)  
- CNPJ N°: 
- ENDEREÇO DA LICITANTE: 
- DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 
 
 
 

- ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS  
- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - CONVITE Nº 001/2021  
- (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)  
- CNPJ N°: 
- ENDEREÇO DA LICITANTE: 
- DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

 
X. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

10.1 Observar-se-ão as disposições da Seção IV do Capítulo II da Lei 8.666/93.   
 

XI. CREDENCIAMENTO 
 
11.1. A CREDENCIAL deverá ser apresentada separadamente em papel timbrado da 

empresa, quando da entrega dos documentos de habilitação com identificação do 
representante legal (nome, nº da cédula de identidade e do CPF), conforme modelo 
do ANEXO III, deste Edital, acompanhada de cópia simples da Carteira de Identidade 
e original e também do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em cópia 
simples e o respectivo original, ou cópia autenticada em Cartório. 
 

11.2. Em se tratando de SÓCIO, far-se-á através da apresentação de cópias simples: 
Carteira de Identidade, acompanhada do original; Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social, em cópia simples acompanhada do respectivo original ou cópia 
autenticada em Cartório. No caso das Sociedades por Ações, apresentação do 
documento de eleição e posse dos administradores, em cópias simples 
acompanhadas das originais ou cópia autenticada em Cartório. 
 

11.3. Quando o mandatário for representado através de PROCURAÇÃO, esta será 
apresentada por instrumento PÚBLICO ou PARTICULAR que contenha, 
preferencialmente, o conteúdo constante no modelo do referido ANEXO, com firma 
reconhecida em Cartório e também o Estatuto/Contrato Social (em cópia simples 
acompanhada do respectivo original ou cópia autenticada por Cartório). O 
mandatário apresentará, no ato, a Carteira de Identidade ou outro documento oficial 
de identificação que contenha foto, em cópia simples acompanhada do respectivo 
original ou cópia autenticada por Cartório.  
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11.4. Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de 
licitantes retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem expressamente 
e em unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão.  
 

11.5. A ausência de apresentação do credenciamento impedirá o preposto da licitante de 
se manifestar e responder pela empresa durante a sessão. 
 

11.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 
 

XII. HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 

12.1. Os participantes deverão habilitar-se apresentando ENVELOPE Nº 01 contendo: 
 

12.1.1. Registro Público, no caso de empresário individual. 
12.1.2. Em se tratando de sociedades empresárias, ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, com suas eventuais alterações, devidamente 
registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários 
comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais 
administradores. 

12.1.3. No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 
com suas eventuais alterações em vigor, devidamente registrados, 
acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais 
administradores. 

12.1.4. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

12.1.5. Cópia da cédula de identidade do representante legal da empresa (sócio 
administrador). 

12.1.6. Para dirimir dúvidas sobre a atividade econômica compatível com o objeto da 
licitação quando esta não for explicitada no ato constitutivo, contrato social ou 
estatuto o servidor responsável pelo credenciamento poderá consultar o portal 
eletrônico: http://www.cnae.ibge.gov.br/pesquisa.asp.  

12.1.7. O Documento de Identificação deve estar em perfeitas condições, com foto, de 
forma a permitir, com clareza, a identificação do representante indicado. 
 

12.2. REGULARIDADE FISCAL - será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

 
12.2.1. Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas – CNPJ/MF; 
12.2.2. Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante; 
12.2.3. Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito 

Negativo de débitos relativo a Tributos Federais abrangendo, inclusive o 
INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 



Quarta-feira, 17 de Março de 2021 | Edição N°1.363|Caderno I 5

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

 

4 
 

12.2.4. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo 
município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua 
regularidade para com a Fazenda Municipal; 

12.2.5. Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não 
contribuinte, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver 
localizada a sede da licitante; 

12.2.6. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal; 

12.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 
Trabalho – Lei Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011; 

 
12.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – Será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 
 

12.3.1. Comprovação de Capital ou Patrimônio Líquido no montante mínimo de R$ 
8.000,00 (oito mil reais) à data de apresentação das propostas, na forma da 
lei, admitida a sua atualização para esta data através de índices oficiais. 

12.3.2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos 
últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o 
documento não consigne prazo de validade. 

 
12.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – Será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 
 

12.4.1. Comprovação através da apresentação de um ou mais atestado(s) de 
capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que cumpriu ou vem cumprindo, integralmente e de 
modo satisfatório, contrato mantido com o emitente do atestado, desde que o 
fornecimento seja semelhante ao objeto desta licitação. Os atestados não 
serão aceitos caso sejam apresentados com assinaturas de funcionários sem 
competência legal para atestarem a execução do fornecimento. 
 

12.5. DECLARAÇÕES: 
 
12.5.1. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública Federal, Estadual e Municipal, na forma do ANEXO VI. 
12.5.2. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição Federal do Brasil, conforme modelo do ANEXO IV, deste Edital.  
12.5.3. Declaração do cumprimento ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93. 

ANEXO V, deste Edital. 
 

12.6. Os documentos integrantes do Envelope nº 01, que forem apresentados através de 
cópias, deverão estar autenticados por cartório, ou pelos Membros da Comissão de 
Licitação; Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da 
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ADMINISTRAÇÃO, necessário será o comparecimento do interessado na sala da 
Comissão de Licitação munido de originais e cópias, PREFERENCIALMENTE, até o 
último dia útil anterior à realização da sessão de abertura. 
 

12.7. Os documentos de habilitação (envelope 01) deverão ser apresentados em envelope 
lacrado, no qual possam ser identificados, externamente, o nome ou razão social do 
licitante, a modalidade, número e a data da licitação, além do termo "HABILITAÇÃO". 
 

12.8. As certidões emitidas através da Internet NÃO necessitarão estar autenticadas, tendo 
em vista que todas elas condicionam a sua validade à verificação de autenticidade 
nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação 
de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do 
Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato.  
 

XIII. ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
13.1. A abertura dos envelopes deverá ocorrer no dia, hora e local previamente 

designados no item VII do presente Edital. 
 
13.2. O Presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "01" e 

conferirá os documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos mesmos. 
 
13.3. Iniciada a abertura dos envelopes “01” (habilitação), não serão recebidas propostas 

de empresas retardatárias e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para 
apresentação e complementação de documentos exigidos neste Edital, nem admitida 
qualquer retificação ou modificação das condições ofertadas. 
 

13.4. A empresa que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida no 
presente Edital (envelope "01"), será automaticamente inabilitada, com a 
consequente devolução do envelope "02" (Proposta de Preços). 

 
13.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME e da EPP, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, na forma da Lei Complementar n° 
123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, podendo ser prorrogado por 
igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, do 
pagamento ou do parcelamento do débito, e para a emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
13.6. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

a preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação. 
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13.7. Nos termos art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93, se todas as propostas forem 
desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá a 
Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis aos licitantes para apresentação 
de nova documentação ou de outras propostas, depois de sanadas as causas que 
motivaram a desclassificação ou inabilitação, facultada, no caso de CONVITE, a 
redução deste prazo para 3 (três) dias úteis. 

 
13.8. A Comissão julgará a Habilitação e proclamará os licitantes habilitados para a 

licitação, restituindo aos respectivos prepostos dos licitantes inabilitados, o envelope 
"02". 

 
13.9. Uma vez proclamada a habilitação, não poderão as empresas retirar as propostas 

apresentadas, ficando esclarecido, que a desistência posterior acarretará as sanções 
previstas no Capítulo IV, da Lei 8.666/93. 

 
13.10. O Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra para que os licitantes 

registrem em ata seus protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo 
ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que 
exijam análise mais apurada. 

 
13.11. Não havendo registro de protesto ou impugnação, e se havendo, forem decididos de 

imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos 
envelopes "02" (Proposta de Preços), das empresas habilitadas, desde que haja 
declaração expressa, de todas as empresas participantes, de renúncia a recurso. 

 
13.12. Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão fechados os 

envelopes das Propostas de Preços, sendo devidamente rubricados por todos os 
presentes, para em seguida serem recolhidos e guardados em poder da Comissão, 
até a designação de nova data para a abertura das propostas. 

 
XIV. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "02" 
 
14.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope, lacrado, indevassável e 

rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário, identificada 
como Proposta de Preços, endereçada à Comissão de Licitação, com indicação dos 
elementos constantes dos itens II e VII do Edital, além da Razão Social da empresa. 

 
14.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão estar em original, 

datilografada ou digitada apenas no anverso sem emendas, rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas e assinada pelo representante legal, ou mandatário especificamente 
credenciado. 

 
14.3. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pela signatária da mesma. 
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14.4. A proposta de preços poderá ser apresentada nos moldes do modelo de Proposta de 
Preços - ANEXO II, deste Edital. 

 
XV. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
A proposta de preços – envelope “02” deverá conter: 
 
15.1. Para a correta elaboração da Proposta de Preços, deverá a empresa atender e 

aceitar integralmente, todas as exigências de documentação do Edital e seus 
anexos. 

 
15.2. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 

(sessenta) dias corridos, a contar da data da apresentação da proposta. 
 
15.3. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos e despesas decorrentes 

de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer 
que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do 
instrumento contratual. 

 
15.4. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências 

deste edital. 
 
XVI. DOS RECURSOS 
 
16.1. Dos atos relativos para essa licitação, cabem os recursos previstos no Capítulo V da 

Lei 8.666/93, tendo efeito suspensivo os relativos aos atos de habilitação, inabilitação 
e julgamento das propostas. 

 
XVII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
17.1. Será adjudicado o objeto da licitação à empresa habilitada cuja proposta obtenha O 

MENOR PREÇO GLOBAL. 
 

17.2. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências deste Edital, ou que 
seja considerada, pela Comissão, como inexequível. 

 
17.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará 

obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual todas as empresas serão 
convocadas através aviso prévio. 

 
17.4. Em caso de Sorteio lavrar-se-á ata específica. 
 

XVIII. DA CONTRATAÇÃO 
 
18.1. Publicado o julgamento e a classificação das propostas e decorridos 2 (dois) dias 

úteis sem interposição de recursos a licitação será homologada e o adjudicatário 



Quarta-feira, 17 de Março de 2021 | Edição N°1.363|Caderno I 9

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

 

8 
 

convocado para nos 05 (cinco) dias que se seguirem a esta publicação, receber a 
Autorização e/ou Nota de Empenho ou assinatura do contrato. 

 
18.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) 
para os seus acréscimos. 

 
XIX.  DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
19.1. O Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
 
XX. REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO 

 
20.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 
 
XXI. DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
21.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá a 

Comissão, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá efetuar a 
divulgação de novo Aviso, com restituição de todos os prazos exigidos em lei. 
 

21.2. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde 
que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, 
originariamente, da proposta. 

 
21.3. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o 

seu exemplar está devidamente completo, acompanhado dos modelos de anexos: 
 

I. TERMO DE REFERÊNCIA; 
II. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO; 

III. MODELO DE CREDENCIAL; 
IV. MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
V. MODELO DE DECLARAÇÃO REF. ART. 9º DA LEI Nº 8.666/93; 

VI. MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 
VII. MINUTA DE CONTRATO. 

 
21.4. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os 

trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos 
participantes para a continuidade dos trabalhos. 

 
21.5. As despesas com a contratação correrão à conta dos recursos constantes do 

orçamento do Órgão requisitante, previamente indicados a saber: 
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Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara  
Elemento de Despesa: 33.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação/Pessoa Jurídica. 
 

21.6. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 
desta licitação, serão prestados pela Comissão de Licitação, diariamente, de 
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas, na sala da Comissão de Licitação 
da Câmara Municipal de Simões Filho, situada à Praça da Bíblia, s/n – Centro - 
Simões Filho/Ba, ou pelo telefone (71) 2108 - 7200 ramal 7236. 

 
 

Simões Filho, 12 de março de 2021. 
 
 
 

Elder Celestino de Paula 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Referência, o fornecimento de licença de uso 

de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas 
integradas no ambiente mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte 
técnico, manutenção e treinamento. 

 
 
2. JUSTIFICATIVA: 

 

2.1. A contratação dos sistemas de painel eletrônico ora anunciada encontra amparo na necessidade 
de promover uma verdadeira revolução, uma radical ruptura com as práticas tradicionais 
produzidas em matéria de gerenciamento de sessão plenária. O fim, evidentemente, é a 
modernização, a vanguarda nas realizações dos atos legislativos, notadamente na encampação 
dos processos de construção do nosso arcabouço jurídico.  

 
2.2. O painel eletrônico tem finalidade ímpar em nosso Estado Democrático, qual seja: democratizar 

a informação. Através da sua construção em ambiente virtual e disponível na rede mundial de 
computadores, terão os cidadãos livre acesso aos processos construtivos das normas, as quais, 
em questão de tempo, disciplinarão, direta ou indiretamente, a vida deles próprios; 

 
2.3. À reboque disso tudo está a transparência em Plenário na atuação dos nossos mandatários, 

porquanto os eleitores saberão a quantas andam as propostas dos seus representantes, qual 
seu juízo político a respeito das matérias discutidas no Parlamento, ou seja, uma verdadeira 
prestação de contas social; 

 

2.4. As vantagens na implantação de um painel eletrônico, de fato, são inúmeras, de modo que a 
contratação dessa plataforma de gestão legislativa é necessidade que se impõe. 
 
 

3. CONDIÇÕES GERAIS:  
 

3.1. Este Termo de Referência está de acordo com o estabelecido nos seguintes dispositivos legais: 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e 
pelo Decreto Municipal nº 1.078 de 08 de janeiro de 2007. 
 

3.2. A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO não se responsabilizará por prejuízos de qualquer 
natureza, proveniente de ação dos prepostos da CONTRATADA, e será de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, qualquer dano causado pela atuação da CONTRATADA, 
bem como prejuízos causados a terceiros. 

 
3.3. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços serão inteiramente de responsabilidade 

da empresa contratada. 
 
3.4. Caberá à Câmara Municipal, através do setor competente, a responsabilidade de gerenciar e 

fiscalizar os serviços. 



Quarta-feira, 17 de Março de 2021 | Edição N°1.363|Caderno I 12

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

 

11 
 

3.5. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da CONTRATADA que não o preposto ou o 
representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da 
CONTRATADA e/ou CONTRATANTE. 

 
 

4. FORMA DE EXECUÇÃO: 
 
4.1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: O objeto constitui-se em um software de Painel Eletrônico, 

com plataformas integradas no ambiente mobile e Desktop da Câmara Municipal de Simões 
Filho, podendo ser seu ambiente de produção instalado em servidores locais em sua rede 
interna. As características do sistema e funcionalidades, existentes nesse termo de referência 
(TR), foram baseadas em requisitos, reivindicações necessárias, através de reuniões com a 
Diretoria Legislativa, Comissões, Coordenação da Diretoria Legislativa e Setores das 
Coordenações Legislativas. 

 
4.2. Infraestrutura Tecnológica: 

 
4.2.1. A solução deve ser compatível com os sistemas de gerenciamento de banco de dados 

(SGBD), MS SQL Server ou PostgreSQL, a câmara utilizará do banco de dados MS SQL 
Server 2014; 

4.2.2. Disponibilizar suas funcionalidades quando necessário através de mecanismos 
automáticos de acesso (Service), respeitando as mesmas regras de negócio e permissão 
de acesso da solução; 

4.2.3. Ter compatibilidade com as plataformas Microsoft® Windows e Linux; 
4.2.4. O sistema deve ser acessível pelos principais dispositivos móveis de mercado, tais como 

tablets e smartphones, nas plataformas Android, iOS sem prejuízo às funcionalidades 
existentes na solução; 

4.2.5. A solução deve ser capaz de sofrer modificações, necessárias ao negócio da Câmara 
Municipal de Simões Filho, em linguagem de programação comum de mercado; 

4.2.6. O sistema deve ser acessível pelos principais dispositivos móveis de mercado, tais como 
tablets e smartphones, na plataforma Android, sem prejuízo às funcionalidades existentes 
na solução; 

4.2.7. O acesso ao sistema se dará exclusivamente por login/senha, certificado digital; 
4.2.8. O sistema deverá ser todo parametrizado (seguindo o regimento interno), ou seja, as 

rotinas devem ser configuradas e customizadas de acordo com o funcionamento da 
Câmara Municipal de Simões Filho. 

4.2.9. Sistema deverá ser responsivo, ou seja, compatível com dispositivos móveis. Deve se 
ajustar as diferentes resoluções de PCs, Tablets e Smartphones automaticamente; 

 

4.3. Funcionalidades do Sistema: 
 

4.3.1. RELATÓRIOS/CONSULTA: 
Os Relatórios/Consultas desse módulo deverão ser acessados via login no sistema, 
permitindo: 
 

4.3.1.1. Consulta Frequência Parlamentar; 
4.3.1.2. Consulta Pronunciamentos em plenário; e 
4.3.1.3. Consulta Matérias votadas ou em votação e os resultados das votações. 
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4.3.2. CADASTROS: 

Disponibilização de módulo de cadastros com todas as informações do sistema, incluindo: 
 

4.3.2.1. Parlamentar; 
4.3.2.2. Partido; 
4.3.2.3. Apelido;  
4.3.2.4. Senha de acesso; 
4.3.2.5. Foto Parlamentar; e  
4.3.2.6. Foto avulsa. 

 
4.3.3. APP VERSÃO MOBILE (ANDROID): 

Disponibilização de app versão mobile de acesso controlado por login e senha, 
permitindo: 
 

4.3.3.1. Marcação de presença parlamentar; 
4.3.3.2. Votação nominal de proposições individuais; 
4.3.3.3. Votação nominal de proposições em lote; 

 
 

4.4. Detalhamento das Funcionalidades do Sistema: 
 

4.4.1.1. Funcionalidades do Sistema para o Painel Digital Eletrônico: 
Disponibilizar funcionalidade de painel digital que será utilizado nas sessões 
plenárias com todas as informações: 
 Módulo Tribuna;  
 Módulo Lista de Vereadores;  
 Módulo Vídeo;  
 Módulo Imagem;  
 Módulo Cronômetro;  
 Módulo Votação Nominal;  

 
4.4.1.2. Verificação de Quórum: A verificação do quórum será realizada da seguinte 

forma: após a solicitação de verificação do quórum o sistema devera zerar a 
presença exibida no modulo lista de vereadores do painel permitindo que os 
vereadores marquem a presença novamente, exibindo o total de vereadores 
presentes. 

 
4.5. SERVIÇOS ADICIONAIS: 

 
4.5.1. Para os sistemas, deverão ser cumpridas as atividades de instalação, parametrização 

inicial, implantação e treinamentos aos usuários finais: 
 

a. IMPLANTAÇÃO: A Implantação do software deve observar as fases de 
Planejamento, conversão, instalação/configuração, treinamento e capacitação dos 
usuários, operação assistida e encerramento. A CONTRATADA deverá controlar as 
atividades de sua equipe de implantação, baseado em cronograma prévio das 
atividades a serem desenvolvidas tanto na forma a distância quanto in loco, pré 
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validando os prazos das atividades junto a CONTRATANTE através do responsável 
de cada área. As devidas parametrizações e configurações do sistema visam atender 
os processos em uso pela CONTRATANTE, atendendo as legislações de âmbito 
municipal, estadual e federal. Devem ser cumpridas as atividades de conversão, 
instalação, parametrização inicial de tabelas e cadastros, adequação de relatórios e 
logotipos, estruturação dos acessos de usuários e atendimento a critérios adotados 
pela Administração. 

b. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO: A CONTRATADA deverá estabelecer 
cronograma de treinamento para os usuários finais da Administração, permitindo a 
plena utilização dos recursos disponíveis no sistema, com abrangência funcional e 
gerencial. Os treinamentos devem ocorrer durante o processo de implantação, 
possibilitando ao usuário final, a utilização correta do software, se comprometendo a 
CONTRATANTE a disponibilizar os mesmos durante horário de expediente, 
observando o dimensionamento da turma conforme área a ser capacitada, com 
número de participantes compatível e eficaz ao aproveitamento e assimilação de 
conhecimento dos participantes. 

c. MANUTENÇÃO: A empresa prestará os serviços de manutenção corretiva, assim 
entendidos aqueles destinados a sanar erros e defeitos de funcionamento do 
sistema informatizado, dentro do prazo conferido para o suporte técnico. Deverá 
prestar serviços de manutenção adaptativa, assim entendido aqueles destinados a 
adequar o sistema informatizado às exigências legais e normativas de gestão pública 
previstas, por exemplo, em normas municipais, estaduais, federais e instrução do 
Tribunal de Contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação da 
nova exigência, prorrogável, de comum acordo, conforme complexidade das 
operações necessárias. A CONTRATADA deverá ainda acompanhar as alterações 
legislativas e normativas que influenciam nos sistemas informatizados de gestão 
pública. Deverá prestar serviços de manutenção evolutiva quando desenvolver novas 
funções e tecnologias, disponibilizando à CONTRATANTE, desde que seja do 
interesse dessa, versões aprimoradas dos sistemas informatizados locados. Caso a 
manutenção adaptativa ou evolutiva implique em alteração significativa dos sistemas 
locados, a empresa deverá prestar novamente, sem ônus adicional, os serviços de 
implantação e treinamento na forma prevista neste Termo de Referência. 

 
4.6. PRAZOS DE EXECUÇÃO: 

 
ITEM DESCRIÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO 

1 Licença de uso de Software de Painel Eletrônico. ATÉ 15 DIAS APÓS ASSINATURA DO 
CONTRATO 

2 Serviço de instalação, configuração e 
parametrização e customização 

ATÉ 15 DIAS APÓS ASSINATURA DO 
CONTRATO 

3 Treinamento (turma com mínimo de 3 pessoas) SOB DEMANDA 
4 Manutenção SOB DEMANDA 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
5.1. A CONTRATADA deve fornecer o software de acordo com as especificações e condições do 

termo de referência no prazo solicitado pela Administração e atender as condições 
estabelecidas de prazos de garantia.  
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5.2. A CONTRATADA deverá atualizar o sistema, sem custos adicionais ao CONTRATANTE, nos casos 

de mudanças de leis e melhorias do sistema que impactem em qualquer funcionalidade do 
sistema, durante toda a vigência do contrato.  

 
5.3. A CONTRATADA deverá proporcionar corpo técnico qualificado especializado para garantir os 

serviços de suporte técnico e manutenção. 
 

5.4. A CONTRATADA deverá fazer a integração do sistema adquirido com o site oficial da Câmara, 
sem custos adicionais.  
 

5.5. A CONTRATADA definirá, no mínimo, um técnico que será responsável pelo atendimento ao 
chamado.  
 

5.6. Sempre que houver quebra dos níveis de serviço, a CONTRATANTE emitirá notificação à 
CONTRATADA, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar as justificativas 
para as falhas verificadas; Caso não haja manifestação da CONTRATADA dentro desse prazo ou 
caso a Administração entenda serem improcedentes as justificativas, será iniciado processo de 
aplicação da multa prevista, conforme o nível de serviço transgredido.  
 

5.7. As despesas com viagens, estadias e quaisquer outros advindos do deslocamento presencial 
referentes ao objeto deste contrato ficam a cargo da CONTRATADA.  
 

5.8. A CONTRATANTE terá propriedade sobre todos os documentos e procedimentos operacionais 
produzidos no escopo da presente contratação.  
 

5.9. Entregar toda a documentação técnica (documento de visão, manual do sistema, especificação 
de caso de uso, modelo de banco de dados) dos softwares locados. 
 

5.10. Executar pelo período de 12 (doze) meses, contratados do recebimento definitivo do software, 
a prestar o serviço de suporte técnico e atualização de versões. 
 

5.11. SÃO AINDA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
 

a. Cumprir fielmente o estabelecido de forma que os serviços a serem executados 
mantenham-se em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento, 
mediante os serviços de manutenção necessária, inclusive;  

b. Responsabilizar-se por todo o ônus relativo ao fornecimento e instalação, dos 
módulos inclusive fretes e seguros (se necessário) desde a origem até sua entrega 
no local de destino;  

c. Disponibilizar contato de emergência (telefone, e-mail) a fim de atender, de pronto, 
as solicitações requeridas;  

d. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes 
de danos, seja por culpa sua ou por qualquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao 
cumprimento do contrato.  
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e. Não se obrigar perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou 
compensar direitos de crédito decorrentes da execução dos serviços ora pactuados 
em operações bancárias e/ou financeira, sem prévia autorização expressa do 
Contratante.  

f. Treinamento de 16 horas da implementação do software para os usuários e 
gestores, incluindo manual de uso da ferramenta. O treinamento deverá ser 
presencial na sede da Câmara Municipal de Simões Filho, situada a Praça da Bíblia, 
s/n°, Centro, Simões Filho/BA. O Cronograma deste poderá ser definido entre as 
partes, sendo que a carga horária mínima para os treinamentos deverá ser de 16 
(dezesseis) horas para os usuários administradores e gestores, não havendo carga 
horária máxima. O treinamento dos usuários administradores será complementado 
on the job durante a implantação do sistema. 

 
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
6.1. Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução deste Contrato. 

 
6.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

Cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
 

6.3. Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do 
CONTRATANTE, nos locais e na forma necessários para a execução dos serviços. 
 

6.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  
 

6.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 

6.6. Efetuar, no que couber, as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
CONTRATADA. 
 

6.7. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:  
 

6.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;  

6.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA;  
6.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;  
 

6.8. Prestar informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das tarefas.  
 

6.9. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que 
não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e 
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fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições 
que lhe foram designadas.  

 
7. SUBCONTRATAÇÃO: 

 
7.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum 
compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 
 
8.1. Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na 

forma do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou 
parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade 
na execução do Contrato; 
 

8.2. Os serviços devem ser executados rigorosamente dentro das especificações constantes neste 
Termo de Referência, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa sem que 
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente; 
 

8.3. A área gestora do Contrato é a Diretoria Administrativa; 
 

8.4. A fiscalização será exercida por profissional indicado pela CONTRATANTE, sendo responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, 
cabendo-lhe, dentre outras atividades, sem prejuízo do disposto no Termo de Referência:  
 

a) Orientar – estabelecer diretrizes, junto ao Gestor do Contrato, dar e receber 
informações sobre a execução do contrato;  

b) Fiscalizar – verificar a forma de execução do objeto do contrato e confirmar o 
cumprimento das obrigações junto ao preposto da CONTRATADA;  

c) Interditar – paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o 
pactuado, informando ao gestor para posterior análise e deliberação;  

d) Informar – comunicar ao gestor do contrato as irregularidades detectadas, de 
acordo com o grau de repercussão, bem como noticiar os casos de afastamento 
em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto possa 
assumir a fiscalização do contrato, evitando prejuízos, interrupções ou mesmo a 
suspensão das atividades de fiscalização.  

e) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos 
observados;  

f) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e 
cronogramas de execução, quando for o caso;  

g) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, 
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes 
e ocorrência da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a 
rescisão contratual.  
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h) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da 
execução do contrato;  

i) Promover, com a presença da contratada, a verificação da execução dos serviços 
já realizados, solicitando ao setor competente verificar a qualidade e quantidade e 
consequente aceitação;  

j) Esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando as setor competente 
da Administração, se necessário, parecer de especialistas;  

k) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas, bem como o regular cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias;  

l) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos 
relacionados com a execução do contrato.  

m) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da 
contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou 
dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, 
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como 
qualquer outra que tal fato imponha; 

 
8.5. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à CONTRATADA 

de total responsabilidade na execução do contrato.  
 

8.6. As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe 
a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução do 
objeto contratado. 

 
9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

 
9.1. O recebimento dar-se-á pelo setor responsável pela Gestão Contratual e será:  

 
9.1.1. Provisório: na entrega do serviço, para efeito de posterior verificação da conformidade 

com a especificação solicitada.  
9.1.2. Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente 

aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  
 

9.2. A reparação ou substituição do serviço executado deverá ocorrer no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da notificação do setor competente à empresa. 

 
10. DO PAGAMENTO: 
 
10.1. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados mensalmente, através de ordem 

bancária ou crédito em conta corrente, em banco indicado pela CONTRATADA, no prazo não 
superior a 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da fatura, desde que 
devidamente atestada, pelo CONTRATANTE, a regular execução da prestação do respectivo 
serviço relativo ao mês da fatura, por parte da CONTRATADA;  
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10.2. A (s) nota (s) fiscal (is)/fatura (s) somente deverá (ao) ser apresentada (s) para pagamento 
após a conclusão da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela 
CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado;  
 

10.3. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória 
pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação;  
 

10.4. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento, o 
prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto dos serviços prestados;  
 

10.5. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação 
da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras pendentes, decorrentes de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 
CONTRATANTE;  
 

10.6. As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica;  
 

10.7. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será 
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de 
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore. 

 
11. REVISÃO E REAJUSTAMENTO: 
 
11.1. A concessão de reajustamento fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data 

de apresentação da proposta, mediante a solicitação do interessado.  
 

11.2. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço 
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio 
econômico - financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando 
visar recompor o preço que se tornou excessivo. 

 
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
12.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 

contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e 
legislação pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
 

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração 
de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho e multa de acordo com 
a gravidade da infração, a saber: 
 

12.2.1. advertência: 
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a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, 
mediante contrarrecibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo 
prazo para cumprimento das obrigações assumidas; 

 
12.2.2. multa (s): 

 
a) Multa de 0,2 % (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento 

das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) 
dia, sem prejuízo das demais penalidades; 

b) Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento 
das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° 
(trigésimo) dia, limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das 
demais penalidades; 

c) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
incidente no caso de inexecução total. 
 

12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da 
Lei n.º 8.666/93. 
 

12.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado com 
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 
 

12.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

 
 
13. Por ocasião da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar os 

seguintes documentos: 
 

a) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos 
relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do 
Brasil; 

b) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo município relativo ao 
domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal; 

c) Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 
Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho – Lei 
Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011. 
 

13.1. As certidões relacionadas no item anterior serão anexadas por ocasião, também, de cada NOTA 
FISCAL/FATURA emitida. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À  
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data de Abertura: 26 de março de 2021 
Horário: 09h:30min. 
Carta Convite nº 001/2021 

 
Prezados Senhores: 

 
Segue nossa proposta de preços para o fornecimento de licença de uso de Software de painel 
eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente 
mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e 
treinamento: 

ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO VALOR 
MENSAL 

VALOR 
ANUAL 

01 

Fornecimento de licença de uso de 
Software de painel eletrônico da 
Câmara Municipal de Simões Filho, 
com plataformas integradas no 
ambiente mobile e Desktop, 
incluindo a sua instalação, 
configuração, suporte técnico, 
manutenção e treinamento. 

12 meses 6.683,33 80.200,00 

VALOR TOTAL 80.200,00 
 
Valor Global estimado de R$ 80.200,00 (oitenta mil e duzentos reais). 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme o Edital. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

 

_____________________________ 

Assinatura do responsável 

 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
REPRESENTANTE 

LEGAL:_____________________________________________________________ 

CPF:_____________________FUNÇÃO/CARGO:___________________________ 

TELEFONE:________________ E-MAIL CORPORATIVO:____________________ 

BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 
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ANEXO III - C R E D E N C I A L  
 

 

 
CONVITE Nº 001/2021 

 

 
 
 
Credencio o Senhor (a) .............., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 
Registro de Identidade nº ............…, expedido pela ........, devidamente inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº …, residente à rua ..........., nº ........ 
como meu mandatário, para representar esta empresa, com poderes para praticar todos os 
atos necessários, relativos ao procedimento licitatório, em especial apresentar documentos, 
prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de 
recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que 
tudo será dado como bom, firme e valioso.  
 
 

....................., ..... de ................. de 2021. 
 
 
 

___________________________________________ 
(Assinatura do representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Obs.: usar papel timbrado da empresa 
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ANEXO IV - D E C L A R A Ç Ã O  Q U E  N Ã O  E M P R E G A  M E N O R  
 
 
 
 
CONVITE Nº 001/2021 

 
 

 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
 
Declaramos para os fins de habilitação no CONVITE nº 001/2021, nos termos do art. 27, 
inciso V, da Lei nº 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais 
em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, inciso XXXIII, observando a 
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos. Declaramos ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a 
esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o 
caso, sem prejuízos da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo. 
 

 
....................., ..... de ................. de 2021. 

 
 

___________________________________________ 
(Assinatura do representante legal da empresa) 

 
 

 

 

 

 

Obs.: usar papel timbrado da empresa 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO REF. ART. 9º DA LEI Nº 8.666/93. 
(Modelo) 

 
 
 
 
 

CONVITE Nº 001/2021 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação 
instaurada pela Câmara Municipal de Simões Filho, na modalidade CONVITE nº 001/2021, 
que não possuímos servidor público em nosso quadro, conforme determina o art. 9º, inciso 
III, da Lei 8.666/93. 
 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 

....................., ..... de ................. de 2021. 
 
 
 

___________________________________________ 
(Assinatura do representante legal da empresa) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Obs.: usar papel timbrado da empresa  
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 (Modelo) 

 
 
 
 
 

CONVITE Nº 001/2021 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação 
instaurada pela Câmara Municipal de Simões Filho, na modalidade CONVITE nº 001/2021: 
 
1- Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua contratação;  
2- Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública a 
nível Federal, Estadual e Municipal;  
3- Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, 
durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

________________, _____de __________ de 2021. 
 
 

_________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
Obs.: usar papel timbrado da empresa  
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº ..../2021. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de 
direito público, com endereço na Praça da Bíblia, s/n - Centro – 
Simões Filho/BA, inscrita no CNPJ nº 13.612.270/0001-03, neste 
ato representado por seu Presidente, o Sr. Erivaldo Costa dos 
Santos, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa 
____________, CNPJ nº ______________ situada a 
______________________, neste ato representada na forma dos 
seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. 
_______________ portador do documento de Identidade nº 
_______________ e CPF nº ___________________, aqui 
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 
instrumento para prestação de serviços, autorizado pelo despacho 
constante do Processo Administrativo nº 043/2021, referente a 
Carta Convite nº 001/2021, Nota de Empenho nº ......./2021, que 
regerá pelas Leis nºs 8.666/93 e suas posteriores alterações, 
aplicado supletivamente as disposições de direito privado e os 
princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e 
condições seguintes: 

 

I. CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste Contrato, o fornecimento de licença de uso de Software de 

painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas 
no ambiente mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte 
técnico, manutenção e treinamento. 

 

§ 1º.  O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Edital da 
Carta Convite nº 001/2021 e seus anexos que, juntamente com a proposta da 
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição. 

 

II. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

2.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da 
Dotação Orçamentária a seguir especificada: 

 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara  
Elemento de Despesa: 33.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação/Pessoa Jurídica. 
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III. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1. O valor global deste contrato é de R$ __________ (...................). 
 

§ 1º. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados de acordo com o 
cumprimento do objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução 
contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado. 

 
3.2. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a 
seguir relacionada juntamente com a Nota Fiscal / Fatura referente aos serviços:  

 
a) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito 

Negativo de débitos relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o 
INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

 
b) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo 

município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua 
regularidade para com a Fazenda Municipal; 

 
c) Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não 

contribuinte, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver 
localizada a sede da licitante; 

 
d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal; 
 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 
Trabalho – Lei Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011. 

 
3.2.1. A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de 

empenho ou ordem de fornecimento, o número do Contrato correspondente à 
contratação e o seu domicílio bancário (número do banco, nome, número da 
agência e da conta corrente).  

 
3.2.2. Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de 

entrega a Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la.  
 

3.2.3. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a 
CONTRATADA terá o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a 
partir do recebimento de diligência da fiscalização, para prestar os 
esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente.  
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3.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o 
valor devido será atualizado com:  

 
a) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura;  
b) juros de 1% ao mês e  
c) atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI. 

    
3.4. Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do 

respectivo termo de opção juntamente com a nota fiscal, de modo a que os tributos 
incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela 
modalidade. 

 
IV. CLÁUSULA QUARTA – PRAZO CONTRATUAL 

 

4.1. O prazo deste instrumento, a ser celebrado, terá seu termo inicial no dia da sua 
assinatura e seu termo final em __/__/____.  
 

V. CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. A CONTRATADA deve fornecer o software de acordo com as especificações e 

condições do termo de referência no prazo solicitado pela Administração e atender 
as condições estabelecidas de prazos de garantia;  
 

5.2. A CONTRATADA deverá atualizar o sistema, sem custos adicionais ao 
CONTRATANTE, nos casos de mudanças de leis e melhorias do sistema que 
impactem em qualquer funcionalidade do sistema, durante toda a vigência do 
contrato.  
 

5.3. A CONTRATADA deverá proporcionar corpo técnico qualificado especializado para 
garantir os serviços de suporte técnico e manutenção; 
 

5.4. A CONTRATADA deverá fazer a integração do sistema adquirido com o site oficial 
da Câmara, sem custos adicionais.  
 

5.5. A CONTRADADA definirá, no mínimo, um técnico que será responsável pelo 
atendimento ao chamado.  
 

5.6. Sempre que houver quebra dos níveis de serviço, a CONTRATANTE emitirá 
notificação à CONTRATADA, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentar as justificativas para as falhas verificadas; Caso não haja manifestação 
da CONTRATADA dentro desse prazo ou caso a Administração entenda serem 
improcedentes as justificativas, será iniciado processo de aplicação da multa 
prevista, conforme o nível de serviço transgredido;  
 

5.7. As despesas com viagens, estadias e quaisquer outros advindos do deslocamento 
presencial referentes ao objeto deste contrato ficam a cargo da CONTRATADA.  
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5.8. A CONTRATANTE terá propriedade sobre todos os documentos e procedimentos 
operacionais produzidos no escopo da presente contratação;  
 

5.9. Entregar toda a documentação técnica (documento de visão, manual do sistema, 
especificação de caso de uso, modelo de banco de dados) dos softwares locados;  
 

5.10. SÃO AINDA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
 

a. Cumprir fielmente o estabelecido de forma que os serviços a serem 
executados mantenham-se em condições de perfeito, ininterrupto e regular 
funcionamento, mediante os serviços de manutenção necessária, inclusive;  

b. Responsabilizar-se por todo o ônus relativo ao fornecimento e instalação, 
dos módulos inclusive fretes e seguros (se necessário) desde a origem até 
sua entrega no local de destino;  

c. Disponibilizar contato de emergência (telefone, e-mail) a fim de atender, de 
pronto, as solicitações requeridas;  

d. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, 
decorrentes de danos, seja por culpa sua ou por qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe 
venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato.  

e. Não se obrigar perante terceiros, dando o presente contrato como garantia 
ou compensar direitos de crédito decorrentes da execução dos serviços ora 
pactuados em operações bancárias e/ou financeira, sem prévia autorização 
expressa do Contratante.  

f. Treinamento de 16 horas da implementação do software para os usuários e 
gestores, incluindo manual de uso da ferramenta. O treinamento deverá ser 
presencial na sede da Câmara Municipal de Simões Filho, situada a Praça 
da Bíblia, s/n°, Centro, Simões Filho/BA. O Cronograma deste poderá ser 
definido entre as partes, sendo que a carga horária mínima para os 
treinamentos deverá ser de 16 (dezesseis) horas para os usuários 
administradores e gestores, não havendo carga horária máxima. O 
treinamento dos usuários administradores será complementado on the job 
durante a implantação do sistema. 

 
5.11. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Câmara, cumprindo as 

exigências da mesma; 
 

5.12. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa 
prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93; 
 

5.13. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 
na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais; 
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5.14. Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a 

causar a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
 

5.15. Comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento 
dos serviços, objeto do presente Contrato; 

 

5.16. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo 
de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 
 

VI. CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

6.1. Designar um servidor da Câmara Municipal para acompanhar o cumprimento do 
objeto deste contrato. 
 

6.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução deste 
Contrato. 
 

6.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as Cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
 

6.4. Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações 
físicas do CONTRATANTE, nos locais e na forma necessários para a execução dos 
serviços. 
 

6.5. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  
 

6.6. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 

6.7. Efetuar, no que couber, as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de 
serviços da CONTRATADA. 
 

6.8. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:  
 

6.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;  

6.8.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA;  
6.8.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado;  
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6.9. Prestar informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das 

tarefas.  
 

6.10. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza 
complicações para a supervisão e fiscalização, que adote postura inconveniente ou 
incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas.  

 
VII. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

 
7.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato 

sujeitará o contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, 
de 17.07.2002 e legislação pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
 

7.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho 
e multa de acordo com a gravidade da infração, a saber: 

 
7.2.1. advertência. 
 
a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, 
mediante contra-recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo 
prazo para cumprimento das obrigações assumidas; 
 
7.2.2. multa (s). 
 
a) Multa de 0,2 % (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento 
das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) 
dia, sem prejuízo das demais penalidades; 
b) Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento 
das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) 
dia, limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais 
penalidades; 
c) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente 
no caso de inexecução total. 
 
7.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, 
conforme artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93. 

 
7.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do fornecimento 

realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, 
eventualmente existente. 
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7.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 

 
VIII. CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME E DA FISCALIZAÇÃO  

 
8.1 A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada 

por preço global, constante da Planilha Orçamentária apresentada pela licitante em 
sua “Proposta Comercial”. 

 
8.2 A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do Diretor 

Administrativo, ao qual competirá velar pela perfeita execução do objeto licitado. 
 

8.3 A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades 
havidas na execução do objeto. 

 
8.4 Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução 

do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para 
adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.  

 
IX. CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO  
 
9.1. A concessão de reajustamento fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 

meses da data de apresentação da proposta, mediante a solicitação do interessado.  
 

9.2. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar 
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que 
comprove o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, devendo ser instaurada 
pela própria administração quando visar recompor o preço que se tornou excessivo. 

 
X. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 
10.1 A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as 

consequências contratuais e as previstas na lei nº 8.666/93. 
 

§ 1º. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas 
hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93. 

 
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 

8666/93, não cabe ao contratado direito a qualquer indenização. 
 

XI. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TERMO E CONDIÇÕES GERAIS 
 
11.1 A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das 

especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não 
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podendo, pois em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos 
para isentar-se de responsabilidade pela correta execução do Contrato.  
 

11.2 A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela 
assegurados neste contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação 
ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo a mesma exercitá-los a qualquer 
tempo. 

 
XII. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 

 
12.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que 

prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiada que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.  

 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 
(tres) vias de teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e 
achadas conforme.  
 
Simões Filho, ...... de ........ de 2021. 
 
 
___________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante 
 
 
_____________________________________ 
 - Contratada 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1ª ______________________________ 2ª_______________________________ 
C.P.F:      C.P.F: 
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO Nº ......./2021 
 
 
 

Fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de 
Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e Desktop, incluindo a sua 
instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento, conforme descrição 
abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO VALOR 
MENSAL 

VALOR 
ANUAL 

01 

Fornecimento de licença de uso de 
Software de painel eletrônico da 
Câmara Municipal de Simões Filho, 
com plataformas integradas no 
ambiente mobile e Desktop, 
incluindo a sua instalação, 
configuração, suporte técnico, 
manutenção e treinamento. 

12 meses 6.683,33 80.200,00 

VALOR TOTAL 80.200,00 
 

 

Valor Global de R$ ............. (...............................................) 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme o Edital. 
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