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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Simões Filho torna público, para conhecimento dos interessados, a realização da
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 005/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem
por objeto a prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal
de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos
dos usuários, a ser realizada na Sala de Reuniões da sede desta Câmara Municipal, no dia 01/04/2022, às
09h:00min.
Os
interessados
poderão
acessar
o
Edital
através
do
link:
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/, na opção “Editais” ou presencialmente na
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado, no horário das 08h:00min às 17h:00min, de
segunda-feira à quinta-feira e das 08h:00min às 13h:00min às sextas-feiras. Todos os atos da Administração
serão publicados no link já informado. Simões Filho-BA, 21/03/2022. Bonnie Torres Almeida – Pregoeira. Tel:
(071) 2108 7236/7200.

EAC EMPRESA DE
ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107

Assinado de forma digital por
EAC EMPRESA DE
ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107
Dados: 2022.03.21 12:24:21
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
Razão Social:..............................................................................................................................
Nome de Fantasia:......................................................................................................................
CNPJ Nº.....................................................................................................................................
Endereço:..................................................................................................................................
Cidade:....................................................... Estado ................... Tel:.........................................
E-mail:.......................................................................................................................................
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, que tem como objeto a prestação de
serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de
Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico
ininterrupto e treinamentos dos usuários.
Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, nesta data,
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara Municipal de Simões Filho e sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de Edital e remetê-lo
ao Setor de Licitações, através do e-mail: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br.
Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/.

O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da
responsabilidade da comunicação direta com o licitante sobre eventuais
esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no instrumento convocatório no
decorrer do processo do certame, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
Local: ______________________________, ___________ de ______________________ de 2022.
Nome do Contato por extenso _______________________________________________________
R.G. Nº.:___________________________
Assinatura:______________________________________________________________________
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
EDITAL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022
Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal nº 10.520/2002; Lei
Federal nº 8.666/1993; Lei Federal nº 123/2006; Decreto Federal nº
3.555/2000 e pelo Decreto Municipal nº 1.078/2007
MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2022.
OBJETO A CONTRATAR:
Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da
Câmara Municipal de Simões Filho, incluindo manutenções preventivas,
evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários.
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME
Data para abertura
certame: 01/04/2022.

do Horário de abertura do certame:
09h:00min (horário local)

Pregoeira: Bonnie Torres Almeida (Portaria nº 029/2022)
LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia, s/n, Centro,
Simões Filho-Ba, CEP: 43.700-000 - Telefone: (71) 2108-7200/7236 - Site
de publicação: http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/
E-mail: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022.
A Câmara Municipal de Simões Filho torna público, para conhecimento dos interessados, a realização da
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com regime de execução
de prestação continuada, conforme informações constantes neste Edital e seus Anexos e de acordo com os
seguintes dispositivos legais: Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Federal nº 8.666/1993; Lei Federal nº
123/2006; Decreto Federal nº 3.555/2000 e pelo Decreto Municipal nº 1.078/2007.
1.

DO OBJETO
1.1
A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem do site e dos emails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho, incluindo manutenções
preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários.

2.

DA SESSÃO DE ABERTURA
DATA DA SESSÃO: 01/04/2022
INÍCIO DA SESSÃO: 09h00min (horário local)
LOCAL: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Simões Filho - Praça da Bíblia, s/n – Centro Simões Filho-BA - CEP: 43.700-000, tel.: (71) 2108-7200/7236.
2.1
Ocorrendo decretação de feriado, ou qualquer outro motivo de força maior que impeça a
realização da Sessão de Recebimento e Abertura das Propostas Escritas e Lances Verbais na
data prevista no preâmbulo deste Edital, sua abertura ocorrerá no próximo dia útil
imediatamente seguinte, no mesmo horário e local, independentemente de nova
comunicação.
2.2
Se no próximo dia e horário estiver programado outro procedimento de licitação, nesta
hipótese a licitação será reprogramada e a nova data será informada aos licitantes que
tiverem adquirido o Edital.

3.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1
Só poderão participar da presente licitação, as empresas nacionais que tenham ramo de
atividade compatível com o objeto a ser licitado e que atendam a todas as exigências deste
Edital.
3.2
Não serão admitidas na presente licitação pessoas físicas, consórcio de pessoas jurídicas ou
cooperativas de mão-de-obra.
3.3
Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo
suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar com a Câmara
Municipal de Simões Filho ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar
com a Administração Pública, bem como aquele cujo estatuto ou contrato social não inclua
objeto do pregão.
3.4
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, previstas na
Lei Federal nº. 8.666/1993.
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3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

3.11

4.

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original (inclusive os
extraídos via internet) por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente
ou por servidor da administração, ou publicações em órgão da imprensa oficial, ou em cópias
não autenticadas desde que acompanhados dos originais.
Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da
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.
Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas.
Os pedidos de ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES e RECURSOS, poderão ser
encaminhados eletronicamente através do e-mail (licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br),
ou fisicamente através do setor de protocolo da Câmara, no horário das 08h:00min às
12h:00min e das 13h:00min às 17h:00min, de segunda-feira à quinta-feira e das 08h:00min
às 13h:00min, que remeterá a esta Comissão.
3.8.1 Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os
respectivos prazos legais.
Será permitida a participação de empresas que tenham enviados seus envelopes
(Credenciamento, Proposta de Preços e Habilitação) via Correios/Sedex/Viação Aérea desde
que os envelopes sejam recebidos na sede da Câmara Municipal de Simões Filho até a hora
de início da Sessão.
As empresas interessadas em participar deste procedimento, poderão se fazer representar
junto a Câmara Municipal de Simões Filho na Comissão de Licitações, no dia, horário e local
indicado neste Edital por meio de representante legalmente constituído. Serão aceitos,
também, os envelopes entregues por um preposto, desde que os mesmos sejam
protocolados preferencialmente em até 60 (sessenta) minutos antes do horário
designado para a sessão de abertura do presente Pregão Presencial.
Caso nenhum interessado compareça e também não haja envelopes protocolados até o
horário designado para a sessão de abertura do certame, a Pregoeira poderá prorrogar este
horário por um período máximo de 60 (sessenta) minutos. Findo este e não havendo
mudança, o certame será considerado deserto, lavrando-se ata específica e o Edital será
republicado em tempo hábil.

DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
4.1
Considera-se como representante legal ou credenciado junto a Pregoeira, a pessoa física
regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório.
4.1.1 O credenciamento será efetivado por:
a)
Em se tratando de SÓCIO, far-se-á através da apresentação de cópia
simples da Carteira de Identidade, acompanhada da original ou cópia
autenticada em Cartório; 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;
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Em se tratando de mandatário, através de CREDENCIAL, esta será
apresentada (preferencialmente na forma do ANEXO III do Edital),
acompanhada de cópias simples da Carteira de Identidade do sócio
administrador e do credenciado com apresentação da original ou
cópia autenticada em Cartório e também do Ato Constitutivo, Estatuto
ou Contrato Social, em cópia simples e o respectivo original ou cópia
autenticada em Cartório;
c)
Quando o mandatário for representado através de PROCURAÇÃO, esta será
apresentada por instrumento PÚBLICO ou PARTICULAR que contenha a
devida autorização de participação no certame (caso seja PARTICULAR,
com firma reconhecida em Cartório) e também o Estatuto/Contrato
Social (em cópia simples acompanhada do respectivo original ou cópia
autenticada por Cartório) e também apresentará, no ato, a Carteira de
Identidade ou outro documento oficial de identificação que contenha foto do
sócio administrador e do mandatário, em cópia simples acompanhada
do respectivo original ou cópia autenticada por Cartório;
d)
A não apresentação ou a apresentação de forma incorreta da
procuração/credencial, não excluirá a empresa interessada de participar da
licitação, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela
empresa a qual está vinculado, inclusive de ofertar lances;
e)
Para dirimir dúvida 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.
f)
O Documento de Identificação deve estar em perfeitas condições, com foto,
de forma a permitir, com clareza, a identificação do representante indicado.
No credenciamento, o representante da licitante entregará à Comissão de Licitação, em
separado, fora dos envelopes de preço e de habilitação, os seguintes documentos:
a)
Estatuto Social, Contrato Social ou documento de Eleição e Posse dos Administradores;
b)
CREDENCIAL ou PROCURAÇÃO;
c)
Declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação constantes do Edital, na forma do ANEXO IV.
Se a licitante não apresentar a declaração citada no subitem 4.2, alínea c, a Pregoeira
autorizará o representante legal da empresa, com poderes para assinar documentos, que a
mesma seja feita na própria sessão.
Os interessados, que enviarem seus envelopes na forma do subitem 3.10, deverão remeter
fora dos envelopes, a declaração exigida no subitem 4.2, alínea c.
Quanto às Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):
a)
Apresentar Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando ao
exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, com data de
emissão não superior a 30 (trinta) dias da abertura da licitação que deverá ser
apresentada FORA dos envelopes nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e nº 02
(HABILITAÇÃO), modelo ANEXO VII;
b)
Apresentar Declaração emitida pela Junta Comercial, comprovando o seu
enquadramento ou Certificado da Condição de Microempreendedor Individual com
b)

4.2

4.3

4.4
4.5
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situação cadastral vigente ATIVA;
Não será aplicado o tratamento diferenciado às empresas que não atenderem ao
disposto acima.
Os documentos referidos no item 4, poderão ser apresentados, em cópia autenticada por
cartório, ou cópia simples acompanhada do original para autenticação conforme subitem 3.6.
Uma vez iniciada a abertura das Propostas de Preços, não será permitida a
participação de licitantes retardatários.
Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.
c)
4.6
4.7
4.8
5.

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
5.1
Os interessados, no dia, hora e local indicados neste Edital, para a realização desta licitação,
deverão entregar os 2 (dois) envelopes contendo a Proposta de Preços e Documentos de
Habilitação, devidamente lacrados e indevassáveis, rubricados nos seus lacres, contendo em
sua parte externa as seguintes informações:
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Pregão Presencial nº 005/2022
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ Nº:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Pregão Presencial nº 005/2022
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ Nº:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA:

6.

DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1
A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Modelo de Proposta de Preços
contido nos anexos deste ato convocatório, redigida em português, em papel timbrado da
licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste Edital,
assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da
licitante, devidamente identificado, nela constando:
a)
Razão Social, número de inscrição do CNPJ, telefone/fax/email/contato da empresa;
b)
Preço unitário e global expresso em moeda nacional;
c)
Prazo mínimo de validade da proposta de preço de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de sua abertura, excluindo os prazos de recurso administrativo;
d)
Declaração de que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias
para a prestação dos serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta licitação,
exceto aquelas expressamente estabelecidas neste ato convocatório, sendo de
exclusiva responsabilidade da contratada, inclusive, as despesas com os profissionais
envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos,
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6.2
6.3

6.4

7.

taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e
demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às
especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a
erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
No caso de divergência entre o preço unitário e o total de cada item, prevalecerá o primeiro,
devendo a Comissão refazer o cálculo para fins de julgamento.
Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional,
salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às exigências deste edital.
Também serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso
daquele requerido ou que deixarem de cotar um ou mais itens da Proposta de Preço.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1
Para habilitação ao presente PREGÃO os licitantes deverão apresentar em ordem
sequencial e encadernados (preferencialmente) os documentos relativos a:
7.1.1 Habilitação jurídica, em cópia simples com o respectivo original para
autenticação pelos servidores ou autenticada em cartório, consistindo nos
seguintes documentos:
7.1.1.1
Cédula de identidade do representante legal da empresa (sócioadministrador);
7.1.1.2
Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.1.1.3
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
7.1.1.4
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
7.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista, consistindo nos seguintes documentos:
7.1.2.1
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
7.1.2.2
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.1.2.3
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.1.2.4
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.
7.1.2.5
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
7.1.3 Qualificação econômico financeira, consistindo nos seguintes documentos:
7.1.3.1
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
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situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
I. Comprovação de boa situação financeira através do cálculo de
índices contábeis para correta avaliação de situação financeira
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação,
conforme artigo 31, § 5º da Lei nº 8.666/1993:
a)
Comprovação da situação financeira da empresa será
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante
b)
As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a
1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar que possuem patrimônio líquido no montante
mínimo de R$ 5.626,80 (Cinco mil, seiscentos e vinte e seis
reais e oitenta centavos), para o valor total estimado deste
certame, conforme artigo 31, § 3º da Lei nº 8.666/1993.
c)
O licitante enquadrado como microempreendedor individual
que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/2006,
estará dispensado: (a) da prova de inscrição nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação
do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.
7.1.3.2
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física;
Qualificação Técnica:
7.1.4.1
Apresentação de um ou mais atestados ou declarações de capacidade
técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprovem desempenho anterior e satisfatório
de atividade consistente com o objeto licitado, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, bem como aptidão da proponente
para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto
LC =

7.1.4
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7.2
7.3

8.

licitado, conforme art. 30, § 4o da Lei nº 8.666/1993. Os atestados não
serão aceitos caso sejam apresentados com assinaturas de funcionários
sem competência legal para atestarem a execução da atividade;
7.1.5 Declarações:
7.1.5.1
Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, assinada pelo titular ou representante legal da
licitante, devidamente identificado, na forma do ANEXO V;
7.1.5.2
Declaração de que entre os sócios da empresa não existe servidor público
ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, na forma do Art. 9º, III, da Lei 8666/93, na forma do ANEXO
VI;
7.1.5.3
Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal, na forma do ANEXO VIII.
As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios e inexistindo esse prazo, serão
consideradas válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição;
Os documentos emitidos através da internet terão suas autenticidades confirmadas por meio
de consulta “on-line”.

DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1
Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão os envelopes
constantes no item 5 do Edital, procedendo a abertura imediata dos envelopes de Propostas
de Preços e a verificação destas com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório.
8.2
A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
8.2.1 Que não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
8.2.2 Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
8.2.3 Que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
8.3
Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Pregoeira suspenderá o Pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo de 08 (oito) dias
úteis, para a apresentação de nova documentação.
8.4
Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do Edital, e estando
o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo a
Pregoeira negociar, visando a obter preço melhor.
8.5
As propostas classificadas serão selecionadas para etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
8.5.1 No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até 10% (dez por cento) superiores àquele serão selecionados para a fase de
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
8.5.2 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três),
efetuarem seus lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos;
8.5.3 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR
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8.6

8.7
8.8
8.9

8.10
8.11

8.12

8.13

8.14

PREÇO GLOBAL, observados os prazos máximos, as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital;
8.5.4 O valor do lance mínimo a ser apresentado pelos licitantes na fase de lances será
definido pela Pregoeira, tomando por base, o menor valor apresentado entre os
licitantes.
Havendo empate entre as empresas será assegurada, como critério de desempate, a
preferência de contratação para a Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP):
8.6.1 Entende-se por empate aquelas situações em que após a fase de lances e antes da
negociação, as ofertas apresentadas correspondam à diferença de até 5% (cinco por
cento) superior ao valor do lance;
8.6.2 Após o encerramento dos lances, a ME ou EPP melhor classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos;
8.6.3 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME ou EPP.
No caso de persistir o empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lance, a
classificação se fará obrigatoriamente por sorteio.
Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá a
Pregoeira decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
Caso a oferta não seja aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, fará a negociação e verificará a qualificação
dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
Ao final da etapa de lances ou quando houver apenas uma proposta, a Pregoeira poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
A Proposta de preços final do licitante declarado vencedor deverá ser readequada ao valor
que foi ofertado no último lance verbal e encaminhada à Administração no prazo máximo de
02 (dois) dias úteis.
Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira procederá à abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no Edital.
Far-se-á com a verificação de que o licitante atendeu as condições de habilitação
estabelecidas neste Edital, no que se refere à Habilitação jurídica, Regularidade fiscal,
Qualificação técnica e Qualificação Econômico Financeira:
8.13.1 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;
8.13.2 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 8.666/1993.
Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
Página 10 de 48

12

Segunda-feira, 21 de março de 2022 | Edição N° 1.566 | Caderno I

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
9.

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.3
A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor.
9.4
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.
9.5
Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para
assinar o Contrato no prazo definido em Edital.
9.6
Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação;
9.7
Quando o licitante vencedor for convocado para celebrar o Contrato e não apresentar
situação regular no ato da assinatura, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
9.8
Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o Contrato, injustificadamente, será aplicada a
regra estabelecida no inciso XXII, art. 11 do Decreto Federal nº 3.555/2000.
9.9
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominações
legais, conforme art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

10.

DA CONTRATAÇÃO
10.1
Será firmado Contrato entre a Câmara Municipal de Simões Filho e a empresa vencedora, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da convocação, conforme subitem 9.5.
deste Edital.
10.2
Fica a CONTRATADA, durante a execução do Contrato, vinculada ao presente Edital de
Licitação e seus respectivos Anexos, bem como ao lance ou Proposta de Preços,
independentemente de suas transcrições.
10.3
Para a contratação, será observada a proposta de preços readequada ao valor que foi
ofertado no último lance verbal ou que foi negociada diretamente.
10.4
A publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus eventuais aditamentos e/ou
apostilamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, às expensas da CONTRATANTE, nos
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10.5
10.6
10.7

10.8

10.9
10.10

11.

termos do parágrafo único do art. 61, da Lei n.º 8.666/1993.
O Contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos nos
arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/1993.
A rescisão do Contrato poderá ser efetuada conforme determina o art. 79, acarretando as
consequências previstas no art. 80, conforme a Lei nº 8.666/1993.
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas,
conforme art. 81 da Lei nº 8.666/1993.
No ato da contratação, caso necessário, o proponente vencedor deverá apresentar
documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu
representante a assinar o Contrato em nome do proponente.
A assinatura do Contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da
documentação apresentada pelo proponente vencedor, na data da assinatura.
Quanto à Garantia, as mesmas devem obedecer a modalidades e critérios previstos no
"caput" e § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, conforme detalhado nos subitens abaixo,
limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. A saber:
I.
Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a)
Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b)
Seguro-garantia;
c)
Fiança bancária.
II.
A garantia a que se refere o caput do art. 56 da Lei nº 8.666/1993 não excederá a
cinco por cento do valor do Contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas
condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo.
III. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade
técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer
tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no
parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por cento do valor do Contrato.
IV.
A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do
Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
V.
Nos casos de Contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos
quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor
desses bens.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1
Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente licitação
estão consignados no orçamento Municipal para o exercício corrente conforme rubricas
abaixo:
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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica
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12.

DAS PENALIDADES
12.1
Comete infração administrativa a CONTRATADA que:
12.1.1 Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
12.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3 Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
12.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5 Cometer fraude fiscal e
12.1.6 Não mantiver a proposta.
12.2
Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes
sanções, nos termos da legislação aplicável:
12.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para a Administração;
12.2.2 Multa:
a)
Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso
será configurado como inexecução total do objeto;
b)
Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
c)
Em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada multa
compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, respeitados
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da
obrigação inadimplida.
12.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a unidade contratante pelo
prazo de até dois anos;
12.2.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Simões Filho pelo prazo de até dois anos;
12.2.5 As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as multas.
12.2.6 Eventuais multas aplicadas poderão ser descontadas de pagamentos a serem
efetuados.
12.2.7 Também ficam sujeitas às penalidades listadas as empresas ou profissionais que:
a)
Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b)
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c)
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
12.3
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na legislação aplicável.
12.4
A penalidade prevista no item 12.2.3 será aplicada por intermédio de deliberação da
Administração da Câmara, após regular instrução de processo administrativo de apuração de
irregularidade pela unidade contratante.
12.5
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
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conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
13.2
Fica assegurado à Câmara Municipal de Simões Filho o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de
qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
13.3
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento, contados em dias úteis.
13.4
Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas,
devendo ser assinadas pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.
13.5
As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser Registradas expressamente na
própria ata.
13.6
Os envelopes das licitantes participantes que ficarem retidos sob a guarda da Comissão
ficarão à disposição para retirada na sala da própria Comissão, durante o período de 30
(trinta) dias a partir da data da publicação do resultado em Diário Oficial e após o período, os
mesmos serão inutilizados.
13.7 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
13.7.1 A petição será dirigida a autoridade competente, que decidirá no prazo de 01 (um)
dia útil.
13.7.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
13.8
Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, que decidirá com
base na legislação em vigor.
13.9
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Simões Filho/BA.
13.10 Os proponentes convocados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazêlo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.
13.11 A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste
Edital e seus Anexos.
13.12 É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
13.13 A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
13.14 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
13.15 No caso de alteração deste Edital e seus Anexos no curso do prazo estabelecido para o
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recebimento das Propostas de Preços e documentos de habilitação, o prazo será reaberto,
exceto quando, a alteração não afetar a formulação das Propostas de Preços.
14

DOS ANEXOS
14.1
São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo I - Termo de Referência;
b) Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
c) Anexo III - Modelo de Credenciamento;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da CF;
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto do art. 9º da Lei
8.666/1993;
g) Anexo VII - Modelo de Declaração Lei nº 123/2006;
h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Idoneidade;
i)
Anexo IX- Minuta de Contrato.

Simões Filho- BA, 21 de março de 2022.

Bonnie Torres Almeida
Pregoeira

Erivaldo Costa dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – TR
1. OBJETO:
1.1.

Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara
Municipal de Simões Filho, incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte
técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários, nas condições estabelecidas neste
Termo de Referência – TR.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

A contratação é imperiosa em virtude da necessidade de manter o website da Câmara
Municipal de Simões Filho em funcionamento e continuidade, visando atender
satisfatoriamente aos princípios da legislação em vigor, sobretudo, da Lei Complementar
nº 131 de 27 de maio de 2009 (publicação em tempo real) e a Lei nº 12.527 de 18 de
novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), permitindo uma maior transparência
aos atos desta Administração.
Some-se a isto a necessidade de manutenção da hospedagem dos e-mails
institucionais, que são essenciais para a execução das atividades administrativas e
operacionais desta Casa Legislativa.
Por isso, é imprescindível a referida contratação descrita neste TR, visando a
funcionalidade plena dos setores da Câmara Municipal e gabinetes dos Vereadores,
atendendo assim ao interesse público.
Para a contratação serão observados os preceitos de direito público e, em especial, as
disposições das Leis nºs. 10.520 de 17 de julho de 2002; 8.666 de 21 de junho de 1993;
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 1.078 de 08
de janeiro de 2007 e as legislações aplicáveis na modalidade escolhida para licitação.

3. DA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
3.1.

3.2.

Esta etapa consistirá na implantação dos recursos de hospedagem e contas de e-mails
corporativos, treinamento inicial e migração, tendo prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos para a sua conclusão.
Suporte Técnico durante a Implantação:
Compreenderá atividades de levantamento das tecnologias e estudo do
3.2.1.
ambiente computacional de hospedagem de website e administração de contas
de e-mails corporativos, em uso na Câmara Municipal de Simões Filho e deverá
consistir, ainda, na realização de atividades de treinamento, assistência técnica,
manutenção diária e mensal, a serem executadas por equipe técnica formada
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3.3.

3.4.

3.5.

por profissionais especializados e capazes de atuar durante a implantação do
website.
Implantação:
3.3.1. A implantação será relativa à prestação de serviços de instalação, configuração,
parametrização, customização, disponibilização, acesso as ferramentas de
administração e gerenciamento dos recursos tecnológicos fornecidos pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, para a publicação do website e criação dos
e-mails corporativos, de seus conteúdos migrados, além da aplicação pela
CONTRATADA das regras de segurança para o acesso ao website e e-mails.
Migração:
3.4.1. O procedimento de migração consiste em migrar todos os dados hospedados
atualmente no domínio da Câmara Municipal de Simões Filho, assim como o
conteúdo das contas de e-mails que estiverem armazenados na WEB para o
novo ambiente a ser disponibilizado para uso.
3.4.2. Esse processo deverá ser executado em até 07 (sete) dias úteis após a
assinatura do contrato entre a CONTRATANTE e CONTRATADA.
Treinamento:
3.5.1. O treinamento para uso das ferramentas, administração e gerenciamento dos
recursos de hospedagem e e-mails corporativos fornecidos pela CONTRATADA
deverá ser executado por meio dos profissionais que formarão a equipe técnica
a ser disponibilizada pela CONTRATADA, designados para atuar in loco ou
remotamente, os quais deverão possuir experiência profissional no âmbito das
tecnologias nas plataformas WEB, gerenciamento, segurança e monitoramento
de website e e-mails corporativos.
3.5.2. O treinamento ocorrerá sem ônus para a CONTRATANTE e será ministrado
preferencialmente nas dependências da Câmara Municipal de Simões Filho ou
remotamente, em data a ser definida pela CONTRATANTE, imediatamente ao
procedimento de implantação e a qualquer tempo, quando da necessidade da
Administração.

4. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL.
4.1.
4.2.

4.3.

A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta por MENOR
PREÇO GLOBAL.
Os serviços a serem executados serão previamente determinados/solicitados pela
CONTRATANTE, por meio de Ordem de Serviço, comunicação eletrônica ou similar,
devendo ser realizados nos prazos estabelecidos neste instrumento.
Hospedagem do site:
4.3.1. O site deverá ser hospedado em um servidor Linux em Português habilitado
com
acesso
ao
painel
de
controle
pelo
link
“http://camarasimoesfilho.ba.gov.br/cpanel”.
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4.3.2.

4.4.

O servidor deverá estar habilitado com as seguintes configurações para o pleno
funcionamento de sites:
a)
Firewall instalado e configurado.
b)
Antivírus instalado e configurado.
c)
Gerenciamento virtual do servidor por meio do cPanel (Painel de Controle
de Hospedagem de Sites On-line).
d)
Tecnologia Word Press instalada e configurada.
e)
Servidor de banco de dados MySQL instalado e configurado.
f)
Chaves SSL (configuração de IP, certificados e instalações de chaves de
segurança) configuradas.
g)
Ambientes de desenvolvimento PHP, JAVA e Perl instalados e
atualizados.
h)
Alteração de senhas diversas (FTP, SSH, RDP e/ou bancos de dados)
sempre que solicitado.
i)
Fornecer todos os hardwares e softwares licenciados pelos seus
fabricantes.
j)
Monitorar a disponibilidade, capacidades de processamento e
armazenamento, redes, desempenho e demais serviços.
k)
Tecnologia e suporte para cópias de segurança (backup) instalada e
configurada.
l)
Monitoramento de todos os serviços.
m) Migração do website da Câmara, https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/, e
de todas as suas informações para o servidor da CONTRATADA.
4.3.3. O serviço de hospedagem do site deverá ser prestado ininterruptamente, pelo
período de 12 (doze) meses, com espaço em disco ilimitado, manutenção e
suporte do website 24 horas por dia e 7 dias da semana.
Hospedagem dos e-mails:
4.4.1. Hospedagem e gerenciamento de e-mails (deverá ser habilitado o seguinte link
http://camarasimoesfilho.ba.gov.br/webmail para acesso ao webmail) com as
seguintes especificações técnicas:
a)
Possibilidade de criar e gerenciar as contas de e-mails sem limitação para
quantidade de contas;
b)
Compatibilidade com protocolos IMAP com possibilidade de manter as
mensagens no servidor hospedado e no aplicativo de email utilizado pelo
usuário, de forma sincronizada;
c)
Habilitação para envio de anexos em mensagens com tamanho mínimo
de 75 (setenta e cinco) MB;
d)
Catálogo de endereços pessoais e coletados automaticamente;
e)
Gerenciamento do catálogo de endereços, pastas, grupos e listas de
emails;
f)
Criação, alteração e exclusão de pastas, grupos e listas de e-mails;
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

4.5.

Firewall;
Antivírus.
Filtros Antispam.
Bloqueio de anexos.
Gerenciamento dos filtros antispam.
Transferência mensal Ilimitada.
Sistema Sender Policy Framework (SPF).
Recurso de cadastro de senha complexa.
Estatísticas e auditoria de envio e recebimento de e-mails.
Monitoramento em tempo real.
Busca de mensagens com filtros.
Registro (logs) de ações.
Acesso através de clientes de e-mail.
Envio (upload) e recebimento (download) de e-mails pelos protocolos
SMTP e POP3, porta 995, com opção de criptografia.
u)
Acesso WEB.
v)
Gerenciamento por meio da WEB.
w)
Treinamento para usuários.
4.4.2. O serviço de hospedagem dos e-mails deverá ser prestado ininterruptamente,
pelo período de 12 (doze) meses, com espaço em disco ilimitado, 24 horas por
dia e 7 dias da semana.
Manutenção Preventiva:
4.5.1. A CONTRATADA deverá se utilizar-se de todos os meios técnicos disponíveis
visando à melhoria de desempenho do site através da otimização de códigos ou
recursos que facilitem futuras correções, adaptações ou evoluções.
4.5.2. O site deverá possuir rotina de Backup, incluindo banco de dados, todos os
arquivos do site e dos e-mails;
4.5.3. A CONTRATADA deverá efetuar verificação diária, da velocidade de
carregamento do site a fim de monitorar o desempenho do mesmo;
4.5.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de monitoramento de tempo de
atividade do site, devendo adotar providências referentes a qualquer queda de
atividade do site;
4.5.5. As atualizações dos temas e plugins, utilizados no site deverão ser realizadas
automaticamente e sem ônus para a CONTRATANTE;
4.5.6. Além da instalação e configuração do plugin de segurança no site, a
CONTRATADA deverá realizar também um monitoramento externo, verificando
vulnerabilidades no sistema e corrigindo o que for necessário.
4.5.7. A CONTRATADA deverá verificar diariamente se há links quebrados no site, a
fim de proceder à correção do problema por meio da eliminação ou alteração do
link.
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4.5.8.

O serviço de manutenção preventiva deverá ser prestado no máximo
semanalmente, pelo período de 12 (doze) meses, com a emissão de relatórios
semanais nos moldes do item 8.1.1 do TR.
4.6. Manutenção Evolutiva:
4.6.1. Todo e qualquer ajuste, correção, evolução ou intervenção no código do site
deverá ser realizado pela CONTRATADA sem ônus para CONTRATANTE;
4.6.2. A CONTRATADA fica responsável pela confecção de banners de serviços ou
eventos, para qualquer divulgação nos espaços e formatos pré-definidos no
website;
4.6.3. Realizar adequações no site com exclusão, inclusão, criação, ampliação,
modificação e/ou inserção de abas, itens, informações, espaços, páginas
novas, instalação de plug-ins e código de terceiros, além de alteração de
estrutura, sistemas internos e acesso integrado ao e-mail, sempre que a
Administração Pública necessitar ou houver exigência legal, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis.
4.6.4. A CONTRATADA fica responsável por treinar e auxiliar a CONTRATANTE na
atualização de todo o conteúdo do site;
4.6.5. O serviço de manutenção evolutiva deverá ser prestado de acordo com as
necessidades da Administração, sempre que solicitado por meio de Ordem de
Serviço, comunicação eletrônica ou similar.
4.7.
A CONTRATADA deverá disponibilizar atendimento para suporte técnico aos
usuários, de forma presencial ou remota, todos os dias, inclusive feriados, com
prazo de 03 (três) horas para resolução de problemas simples e 48 (quarenta e
oito) horas corridas para a resolução de problemas graves.
A CONTRATADA deverá designar, de sua estrutura administrativa, um
4.8.
preposto/representante local ou na Região Metropolitana de Salvador,
permanentemente responsável pela perfeita execução dos serviços, inclusive para
atendimento de emergência, visando à prestação contínua e ininterrupta dos
serviços e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas
todas as falhas detectadas, bem como atender às solicitações, oferecer suporte
técnico presencial, quando necessário e realizar os treinamentos previamente
solicitados.
4.9. O site deverá manter compatibilidade com todas as diretrizes encontradas na Lei nº
12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI.
4.10. TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE, TRIBUTOS, FRETE, CARREGAMENTO,
DESCARREGAMENTO,
ENCARGOS
TRABALHISTAS,
SALARIAIS
E
PREVIDENCIARIOS DE MÃO DE OBRA EMPREGADA NA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS, BEM COMO OUTROS CUSTOS DECORRENTES DIRETA OU
INDIRETAMENTE DA EXECUÇÃO DO OBJETO, CORRERÃO POR CONTA
EXCLUSIVA DA CONTRATADA.
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5. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEGURANÇA INSTITUCIONAL DAS INFORMAÇÕES
E DADOS
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

A CONTRATANTE terá o direito de propriedade intelectual sobre todo o Portal Web
desenvolvido pela CONTRATADA, incluídos senhas e os códigos fontes utilizados para
atualização e manutenção do portal como: fontes dos objetos de design gráfico
(imagens, animações, etc.); código fonte das páginas web; código fonte das aplicações;
páginas web estruturadas no formato adequado para implantação; script de atualização
e manutenção da base de dados (quando couber).
A CONTRATADA deverá cumprir com todas as diretrizes encontradas na Lei Nº 9.279,
de 14 de maio de 1996, inclusive firmando o Termo de Propriedade Intelectual e
Segurança Institucional de Informações e Dados, ANEXO III do TR, no ato de assinatura
do Contrato.
A CONTRATADA deverá se utilizar de todos os meios para assegurar que o site garanta
a segurança dos dados/informações institucionais e dos usuários internos ou externos,
adotando as melhores práticas de segurança da informação, tais como: detectar
vulnerabilidades de hardware e software, cópias de segurança, redundância de
sistemas, eficácia no controle de acesso, política de segurança da informação, decisão
pela estrutura de nuvem, gestão de riscos apropriada, entre outros necessários a
perfeita execução contratual.
O site deverá manter compatibilidade com todas as diretrizes encontradas na Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

6. SUBCONTRATAÇÃO
6.1.

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.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
7.1.

7.2.

O recebimento dar-se-á pelo setor responsável pela Gestão Contratual e será:
7.1.1. Provisório: na entrega do serviço, para efeito de posterior verificação da
conformidade com a especificação solicitada.
7.1.2. Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua
consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
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.
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
8.1.1. A CONTRATADA fica responsável por enviar relatórios semanais com
checagem de segurança (comprovação de que o site não está infectado por
vírus), performance (relatório de desempenho), backup (comprovação de que
há uma rotina de backup para o serviço) e Uptime (comprovar que o site esteve
online na semana de avaliação);
8.1.2. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de
sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais;
8.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da
Administração;
8.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a
terceiros;
8.1.5. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais
devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
8.1.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
8.1.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando
for o caso;
8.1.8. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
8.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
8.1.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições se previamente autorizadas pela
Administração;
8.1.11. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
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8.1.12. Executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis
vigentes.
8.1.13. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa
prevista no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1.

A CONTRATANTE obriga-se a:
9.1.1. Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do
Contrato.
9.1.2. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e
eficácia.
9.1.3. Efetuar os pagamentos nas datas e prazos estipulados em contrato;
9.1.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados,
prepostos ou representantes da contratada em suas dependências, desde que
respeitadas às normas de segurança;
9.1.5. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a
ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
9.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, assegurando a boa
prestação e o bom desempenho dos serviços prestados;
9.1.7. Indicar pessoa responsável pela gestão dos contratos;
9.1.8. Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos
serviços contratados;
9.1.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.
9.1.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.1.11. Exercer o acompanhamento e a fiscalização, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.1.12. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução do Contrato, fixando prazo para a sua correção.
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10. PRAZO DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
10.1. O prazo de vigência e execução do contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e
terá a duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do Art. 57, Inciso
II da Lei Federal nº 8.666/1993.
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos previstos na seguinte
dotação orçamentária:
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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Pessoa Jurídica
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento à CONTRATADA será realizado mensalmente pela Câmara Municipal de
Simões Filho apenas pelos serviços efetivamente solicitados e na
proporcionalidade da prestação de serviços executada, conforme o Relatório de
Consumo Médio e/ou de Transações, ANEXO II deste T.R;
12.2. O faturamento deverá ocorrer através de Nota Fiscal/Fatura, emitida em 2 (duas) vias,
com os requisitos da lei vigente.
12.3. O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
atesto da Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por
meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de
acordo com as exigências administrativas em vigor;
12.4. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão
realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o
cumprimento das exigências legais, especialmente no que se refere às retenções
tributárias;
12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes ao
serviço, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciará após a regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
12.6. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais,
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
12.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável;
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa a CONTRATADA que:
13.1.1
Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
13.1.2
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
13.1.4
Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5
Cometer fraude fiscal; e
13.1.6
Não mantiver a proposta.
13.2. Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à Contratada as
seguintes sanções, nos termos da legislação aplicável:
13.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que não acarretam prejuízos significativos para a Administração;
13.2.2. Multa:
d)
Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a
partir da qual o atraso será configurado como inexecução total do objeto;
e)
Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
f)
Em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada
multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
considerando os impactos da obrigação inadimplida.
13.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a unidade contratante
pelo prazo de até dois anos;
13.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Simões Filho pelo prazo de até dois anos;
13.2.5. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas.
13.2.6. Eventuais multas aplicadas poderão ser descontadas de pagamentos a serem
efetuados.
13.2.7. Também ficam sujeitas às penalidades listadas as empresas ou profissionais
que:
a)
Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b)
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c)
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
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13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na legislação aplicável.
13.4. A penalidade prevista no item 13.2.3 será aplicada por intermédio de deliberação da
Administração da Câmara, após regular instrução de processo administrativo de
apuração de irregularidade pela unidade contratante.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
14. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1. A fiscalização e a gestão do acompanhamento da execução do contrato caberão a
Contratante, através de servidores designados com poderes para verificar se os serviços
serão realizados de acordo com o previsto, fazer advertência quanto qualquer falta,
aplicar multas e demais ações necessárias a Contratada. À fiscalização competirá velar
pela perfeita execução do objeto.
14.1.1
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.
14.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público
ou de seus agentes e prepostos.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. O presente TR foi elaborado estando em consonância com as disposições legais e
normativas aplicáveis e com interesse e conveniência da Administração, afastando-se as
características, cláusulas e condições que direcionem, comprometam, restrinjam ou
frustrem o caráter competitivo da licitação, passando, assim, a integrar o processo
administrativo formalizado;
15.2. As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a Câmara Municipal
de Simões Filho e a proponente vencedora serão formalizadas através de CONTRATO,
observando-se as condições estabelecidas neste Instrumento, legislação vigente e na
proposta vencedora;
15.3. Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista,
entre si e os responsáveis pela licitação, quer direta ou indiretamente;
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15.4. O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e
aceitação, por parte da proponente, das exigências e condições estabelecidas neste TR
e seus Anexos;
15.5. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Câmara
Municipal de Simões Filho revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de
ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitação;
15.6. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo de demais sanções cabíveis;
15.7. É facultado à Comissão, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
15.7.1. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
15.7.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua
qualificação e a exata compreensão de sua proposta.
16. ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA
16.1 Anexo I: Proposta de Preços;
16.2 Anexo II: Registro de Anotações da Execução do Contrato; e
16.3 Anexo III: Termo de Propriedade Intelectual e Segurança Institucional de Informações e
Dados.
Simões Filho- BA, 11 de março de 2022.

André Luiz Bispo dos Santos
Diretor Administrativo
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ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
OBJETO: Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal
de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e
treinamentos dos usuários.

ITEM
01

02

DESCRIÇÃO
Serviço de hospedagem do site e dos e-mails
institucionais da Câmara Municipal de
Simões Filho.
Manutenção preventiva e evolutiva do site e
dos e-mails institucionais da Câmara
Municipal de Simões Filho, incluindo suporte
técnico ininterrupto e treinamentos dos
usuários.
TOTAL

QUANTIDADE
PREVISTA
(meses)

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

12

12

_______________, _____de __________ de2022.
_______________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO II
REGISTRO DE ANOTAÇÕES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
REGISTRO DE ANOTAÇÕES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de hospedagem do site e dos VIGÊNCIA CONTRATUAL:
e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho
incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico EXECUÇÃO CONTRATUAL:
ininterrupto e treinamentos dos usuários.
PERÍODO:

CONTRATADA:

FISCAL DO CONTRATO:

CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:
TELEFONE RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO CÂMARA:

E-MAIL RESPONSÁVEL:
PROCESSO ADM. xxx/2022 – PREGÃO PRESENCIAL nº xxxx/2022 - CONTRATO XXX/2022

Nº

OCORRÊNCIA

DATA

DEMANDA SOLICITADA

DATA

PROVIDENCIAS
ADOTADAS

DATA

1
2
3
4
5
OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA/MATRÍCULA/CARIMBO DO
RESPONSÁVEL CONTRATADA:
DATA:

ASSINATURA/MATRÍCULA/CARIMBO DO
RESPONSÁVEL CONTRATANTE/FISCAL DO
CONTRATO:
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ANEXO III
TERMO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEGURANÇA
INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES E DADOS

Pelo presente Termo, a _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_____________________, com sede na Rua _____, Bairro _____ - CEP: ____ - _____, declara e
compromete-se com o disposto a seguir:
1)

2)

3)

4)

5)

A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO será titular dos direitos de propriedade
intelectual passíveis de proteção conforme a legislação vigente, doravante denominados PI,
relativos aos resultados da contratação;
A CONTRATADA enviará à CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, para efeito de
arquivo e acompanhamento, cópia de todo e qualquer registro, alteração ou extensão da PI
resultante, caso haja;
A CONTRATADA se compromete a observar os princípios de proteção de dados
estabelecidos no art. 6° da LGPD, a cumprir todas as legislações inerentes ao uso correto
dos dados pessoais do cidadão/usuário de forma a preservar a privacidade dos dados
utilizados no serviço, bem como a garantir todos os direitos e garantias legais, devendo
implementar controles de segurança para proteção dos dados que são coletados.
A CONTRATADA se compromete a preservar a funcionalidade do site, utilizando um layout
que respeite a usabilidade, navegabilidade e otimização sempre que possível, com
funcionalidades completas, precisas e suﬁcientes, de modo que as operações realizadas no
site sejam claras.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, em nenhuma hipótese, será responsável pela
instalação, no equipamento do usuário ou de terceiros, de códigos maliciosos (vírus, trojans,
malware, worm, bot, backdoor, spyware, rootkit ou quaisquer outros que venham a ser
criados), em decorrência da negligência, imprudência e/ou imperícia da CONTRATADA na
gestão do código do site.

_______________, _____de __________ de 2022.
_______________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
Câmara Municipal de Simões Filho
Pregão Presencial nº 005/2022
Objeto: Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de
Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos
usuários.
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________,
estabelecida na __________________________________, nº _____, bairro _________, CEP
_____________, cidade de ____________, telefone _________, email _________, atendendo à convocação
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial nº 005/2022, vem apresentar sua proposta de preços
atendendo as especificações abaixo:
Declaramos que:
I - Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua
preparação.
II - Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos, taxas, impostos e demais
encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução
completa do Contrato.
III - Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a
ter mais de um resultado.
IV - Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
V - Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a execução do objeto desta
licitação, inclusive as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação,
proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às
especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
________________, _____de __________ de 2022.
____________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Praça da Bíblia, s/n – Centro –CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia
Telefone: (71) 2108-7200
Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br

31

33

Segunda-feira, 21 de março de 2022 | Edição N° 1.566 | Caderno I

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Á
Câmara Municipal de Simões Filho
Comissão Permanente de Licitação
Data de Abertura: 01 de abril de 2022
Horário: 09h:00min.
Pregão Presencial nº 005/2022

OBJETO: Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal
de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos
dos usuários.

ITEM
01

02

DESCRIÇÃO
Serviço de hospedagem do site e dos e-mails
institucionais da Câmara Municipal de
Simões Filho.
Manutenção preventiva e evolutiva do site e
dos e-mails institucionais da Câmara
Municipal de Simões Filho, incluindo suporte
técnico ininterrupto e treinamentos dos
usuários.
TOTAL

QUANTIDADE
PREVISTA
(meses)

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

12

12

Valor Global estimado de R$ 56.268,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais).
_______________, _____de __________ de 2022.
_______________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
REPRESENTANTE LEGAL:_____________________________________________________________
CPF:_________________________ FUNÇÃO/CARGO:_______________________________________
TELEFONE:_____________________ E-MAIL CORPORATIVO:________________________________
BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE DA CONTRATADA:
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Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa

ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO

Câmara Municipal de Simões Filho
Pregão Presencial nº 005/2022

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob n.º ______________________, estabelecida na
______________________, nº ______________________, bairro ______________________, CEP
______________________, cidade de ______________________, atendendo à convocação veiculada para o
Processo Licitatório Pregão Presencial nº 005/2022 vem através do presente, credenciar o (a) Sr. (a)
______________________, portador(a) da Cédula de Identidade n. ______________________ e CPF n°
______________________, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, conferindo-lhe os poderes abaixo:
“Pronunciar-se em nome da empresa, formular e apresentar propostas de preços, formular ofertas e lances,
interpor recursos e desistir ou abrir mão deles, contra-arrazoar, assinar Contratos, negociar preços e demais
condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame.”

________________, _____de __________ de 2022.

____________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À
Câmara Municipal de Simões Filho
Pregão Presencial nº 005/2022

Prezados Senhores,

A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob n.º ____________, estabelecida na __________ nº
____________, bairro ___________, CEP __________, cidade de ___________, atendendo à convocação
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial nº 005/2022 declara, sob as penas da lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de licitação, conforme exigência do inciso VII do
art. 4º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
___________, _____de _______ de 2022.

____________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa
Praça da Bíblia, s/n – Centro –CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF

À
Câmara Municipal de Simões Filho
Pregão Presencial nº 005/2022

Prezados Senhores,

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob n.º ______________________, estabelecida na
______________________, nº ______________________, bairro ______________________, CEP
______________________, cidade de ______________________, atendendo à convocação veiculada para o
Processo Licitatório Pregão Presencial nº 005/2022, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto
previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27,
da Lei nº 8.666/1993, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
(x) nem menor de 16 anos.
(x) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

________________, _____de __________ de 2022.

_______________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO ART. 9º DA LEI
8.666/1993

À
Câmara Municipal de Simões Filho
Pregão Presencial nº 005/2022.

Prezados Senhores,

A empresa __________, inscrita no CNPJ sob n.º ____________, estabelecida na ___________, nº
___________, bairro __________, CEP ________, cidade de __________, atendendo à convocação
veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial nº 005/2022, declara para os devidos fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Câmara Municipal de Simões Filho, que não
possuímos servidor público em nosso quadro, conforme determina o art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/1993.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

___________, _____de __________ de 2022.

____________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO LEI Nº 123/2006

(Nome empresarial da licitante)______________, por meio do seu responsável legal, declara sob as penas
da lei, que:

a) Enquadra-se na situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos
incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06;
c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X,
da mesma Lei.
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

________________, _____de __________ de 2022.

______________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa

Praça da Bíblia, s/n – Centro –CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia
Telefone: (71) 2108-7200
Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br

37

39

Segunda-feira, 21 de março de 2022 | Edição N° 1.566 | Caderno I

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

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À
Câmara Municipal de Simões Filho
Pregão Presencial nº 005/2022

Prezados Senhores:

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob n.º ______________________, estabelecida na
______________________, nº ______________________, bairro ______________________, CEP
______________________, cidade de ______________________, atendendo à convocação veiculada para o
Processo Licitatório Pregão Presencial nº 005/2022, junto à Câmara Municipal de Simões Filho, para a o a
execução do objeto deste certame, declara para todos os fins de direito, sob as penas da lei:
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 2022.

________________________________
Assinatura do Representante Legal

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público interno,
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 ERIVALDO COSTA
DOS SANTOS, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa __________,
CNPJ nº _________, situado a Rua __________ neste ato representado 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 a prestação de serviços,
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo nº 058/2022, Nota de
Empenho nº....../2022, referente ao Pregão Presencial nº 005/2022, que regerá pelas Leis
8.666/1993; 10.520/2002; Decreto Federal nº 3.555/2000 e pelo Decreto Municipal nº
1.078/2007 e legislação pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito
privado e os princípios da teoria geral do Contrato, mediante as Cláusulas e condições
seguintes:
1.
1.1.

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de
Simões Filho, incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e
treinamentos dos usuários.
§ 1º. O objeto deste contrato será realizado em conformidade com o Edital do Pregão Presencial nº
005/2022 e seus ANEXOS que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este
instrumento, independentemente de transcrição.

2.
2.1.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste Contrato correrão por conta dos recursos das Dotações
Orçamentárias a seguir especificadas:
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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa
Jurídica

3.
3.1.
3.2.
3.3.

CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO, PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E EXECUÇÃO
A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta por MENOR PREÇO GLOBAL.
O valor global deste Contrato é de R$ _______ (___________).
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 ao serviço executado:
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;
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b)

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

3.15.

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.
O pagamento à CONTRATADA será realizado mensalmente pela Câmara Municipal de Simões Filho
apenas pelos serviços efetivamente solicitados e na proporcionalidade da prestação de serviços
executada, conforme o Relatório de Consumo Médio e/ou de Transações, ANEXO II do T.R;
O faturamento deverá ocorrer através de Nota Fiscal/Fatura, emitida em 2 (duas) vias, com os
requisitos da lei vigente.
O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do atesto da Nota
Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem Bancária para
pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as exigências administrativas em vigor;
Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão realizados
desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências
legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias;
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes ao serviço, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciará
após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade
fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
Quanto às condições de recebimento, estas estão estabelecidas no item 7 do TR.
As obrigações decorrentes da etapa de implantação estão estabelecidas no item 3 do TR.
As obrigações decorrentes da propriedade intelectual e segurança institucional das informações e
dados estão estabelecidas no item 5 do TR.
Os serviços a serem executados serão previamente determinados/solicitados pela CONTRATANTE,
por meio de Ordem de Serviço, comunicação eletrônica ou similar, devendo ser realizados nos prazos
estabelecidos neste instrumento.
Hospedagem do site:
3.15.1. O site deverá ser hospedado em um servidor Linux em Português habilitado com acesso ao
painel de controle pelo link “http://camarasimoesfilho.ba.gov.br/cpanel”.
3.15.2. O servidor deverá estar habilitado com as seguintes configurações para o pleno
funcionamento de sites:
a) Firewall instalado e configurado.
b) Antivírus instalado e configurado.
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c)

3.16.

Gerenciamento virtual do servidor por meio do cPanel (Painel de Controle de
Hospedagem de Sites On-line).
d) Tecnologia Word Press instalada e configurada.
e) Servidor de banco de dados MySQL instalado e configurado.
f) Chaves SSL (configuração de IP, certificados e instalações de chaves de segurança)
configuradas.
g) Ambientes de desenvolvimento PHP, JAVA e Perl instalados e atualizados.
h) Alteração de senhas diversas (FTP, SSH, RDP e/ou bancos de dados) sempre que
solicitado.
i)
Fornecer todos os hardwares e softwares licenciados pelos seus fabricantes.
j) Monitorar a disponibilidade, capacidades de processamento e armazenamento, redes,
desempenho e demais serviços.
k) Tecnologia e suporte para cópias de segurança (backup) instalada e configurada.
l)
Monitoramento de todos os serviços.
m) Migração do website da Câmara, https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/, e de todas as
suas informações para o servidor da CONTRATADA.
3.15.3. O serviço de hospedagem do site deverá ser prestado ininterruptamente, pelo período de
12 (doze) meses, com espaço em disco ilimitado, manutenção e suporte do website 24
horas por dia e 7 dias da semana.
Hospedagem dos e-mails:
3.16.1. Hospedagem e gerenciamento de e-mails (deverá ser habilitado o seguinte link
http://camarasimoesfilho.ba.gov.br/webmail para acesso ao webmail) com as seguintes
especificações técnicas:
a) Possibilidade de criar e gerenciar as contas de e-mails sem limitação para quantidade
de contas;
b) Compatibilidade com protocolos IMAP com possibilidade de manter as mensagens no
servidor hospedado e no aplicativo de email utilizado pelo usuário, de forma
sincronizada;
c) Habilitação para envio de anexos em mensagens com tamanho mínimo de 75 (setenta
e cinco) MB;
d) Catálogo de endereços pessoais e coletados automaticamente;
e) Gerenciamento do catálogo de endereços, pastas, grupos e listas de emails;
f) Criação, alteração e exclusão de pastas, grupos e listas de e-mails;
g) Firewall;
h) Antivírus.
i)
Filtros Antispam.
j) Bloqueio de anexos.
k) Gerenciamento dos filtros antispam.
l)
Transferência mensal Ilimitada.
m) Sistema Sender Policy Framework (SPF).
n) Recurso de cadastro de senha complexa.
o) Estatísticas e auditoria de envio e recebimento de e-mails.
p) Monitoramento em tempo real.
41
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q)
r)
s)
t)

3.17.

3.18.

Busca de mensagens com filtros.
Registro (logs) de ações.
Acesso através de clientes de e-mail.
Envio (upload) e recebimento (download) de e-mails pelos protocolos SMTP e POP3,
porta 995, com opção de criptografia.
u) Acesso WEB.
v) Gerenciamento por meio da WEB.
w) Treinamento para usuários.
3.16.2. O serviço de hospedagem dos e-mails deverá ser prestado ininterruptamente, pelo período
de 12 (doze) meses, com espaço em disco ilimitado, 24 horas por dia e 7 dias da semana.
Manutenção Preventiva:
3.17.1. A CONTRATADA deverá se utilizar-se de todos os meios técnicos disponíveis visando à
melhoria de desempenho do site através da otimização de códigos ou recursos que
facilitem futuras correções, adaptações ou evoluções.
3.17.2. O site deverá possuir rotina de Backup, incluindo banco de dados, todos os arquivos do site
e dos e-mails;
3.17.3. A CONTRATADA deverá efetuar verificação diária, da velocidade de carregamento do site a
fim de monitorar o desempenho do mesmo;
3.17.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de monitoramento de tempo de atividade do
site, devendo adotar providências referentes a qualquer queda de atividade do site;
3.17.5. As atualizações dos temas e plugins, utilizados no site deverão ser realizadas
automaticamente e sem ônus para a CONTRATANTE;
3.17.6. Além da instalação e configuração do plugin de segurança no site, a CONTRATADA deverá
realizar também um monitoramento externo, verificando vulnerabilidades no sistema e
corrigindo o que for necessário.
3.17.7. A CONTRATADA deverá verificar diariamente se há links quebrados no site, a fim de
proceder à correção do problema por meio da eliminação ou alteração do link.
3.17.8. O serviço de manutenção preventiva deverá ser prestado no máximo semanalmente, pelo
período de 12 (doze) meses, com a emissão de relatórios semanais nos moldes do item
8.1.1 do TR.
Manutenção Evolutiva:
3.18.1. Todo e qualquer ajuste, correção, evolução ou intervenção no código do site deverá ser
realizado pela CONTRATADA sem ônus para CONTRATANTE;
3.18.2. A CONTRATADA fica responsável pela confecção de banners de serviços ou eventos, para
qualquer divulgação nos espaços e formatos pré-definidos no website;
3.18.3. Realizar adequações no site com exclusão, inclusão, criação, ampliação, modificação e/ou
inserção de abas, itens, informações, espaços, páginas novas, instalação de plug-ins e
código de terceiros, além de alteração de estrutura, sistemas internos e acesso integrado
ao e-mail, sempre que a Administração Pública necessitar ou houver exigência legal, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
3.18.4. A CONTRATADA fica responsável por treinar e auxiliar a CONTRATANTE na atualização de
todo o conteúdo do site;
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3.18.5.

3.19.

3.20.

3.21.

O serviço de manutenção evolutiva deverá ser prestado de acordo com as necessidades da
Administração, sempre que solicitado por meio de Ordem de Serviço, comunicação
eletrônica ou similar.
A CONTRATADA deverá disponibilizar atendimento para suporte técnico aos usuários, de
forma presencial ou remota, todos os dias, inclusive feriados, com prazo de 03 (três)
horas para resolução de problemas simples e 48 (quarenta e oito) horas corridas para a
resolução de problemas graves.
A
CONTRATADA
deverá
designar,
de
sua
estrutura
administrativa,
um
preposto/representante
local
ou
na
Região
Metropolitana
de
Salvador,
permanentemente responsável pela perfeita execução dos serviços, inclusive para
atendimento de emergência, visando à prestação contínua e ininterrupta dos serviços e
que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas
detectadas, bem como atender às solicitações, oferecer suporte técnico presencial,
quando necessário e realizar os treinamentos previamente solicitados.
O site deverá manter compatibilidade com todas as diretrizes encontradas na Lei nº
12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI.

4.
4.1.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO
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.

5.
5.1.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL
O prazo de vigência e execução do contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a
duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do Art. 57, Inciso II da Lei Federal
nº 8.666/1993

6.
6.1

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
6.1.1 A CONTRATADA fica responsável por enviar relatórios semanais com checagem de
segurança (comprovação de que o site não está infectado por vírus), performance (relatório
de desempenho), backup (comprovação de que há uma rotina de backup para o serviço) e
Uptime (comprovar que o site esteve online na semana de avaliação);
6.1.2 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
6.1.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
6.1.4 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;
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6.1.5

6.1.6

6.1.7
6.1.8
6.1.9

6.1.10

6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14

6.1.15

7.
7.1

Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições se previamente autorizadas pela Administração;
Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
Executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis vigentes.
Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no
artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1 Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato.
7.1.2 Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia.
7.1.3 Efetuar os pagamentos nas datas e prazos estipulados em contrato;
7.1.4 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da
contratada em suas dependências, desde que respeitadas às normas de segurança;
7.1.5 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser
solicitados pelo representante da CONTRATADA;
7.1.6 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as obrigações
assumidas pela empresa CONTRATADA, assegurando a boa prestação e o bom
desempenho dos serviços prestados;
7.1.7 Indicar pessoa responsável pela gestão dos contratos;
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7.1.8

Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços
contratados;
7.1.9 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
7.1.10 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.1.11 Exercer o acompanhamento e a fiscalização, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
7.1.12 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução do Contrato, fixando prazo para a sua correção.
8.
8.1.

8.2.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
Comete infração administrativa a CONTRATADA que:
8.1.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
8.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
8.1.3. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
8.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
8.1.5. Cometer fraude fiscal; e
8.1.6. Não mantiver a proposta.
Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes sanções,
nos termos da legislação aplicável:
8.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para a Administração;
8.2.2. Multa:
a)
Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso
será configurado como inexecução total do objeto;
b)
Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
c)
Em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada multa
compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, respeitados
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da
obrigação inadimplida.
8.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Câmara de Simões Filho pelo prazo
de até 02 (dois) anos;
8.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Simões Filho
pelo prazo de até 02 (dois) anos;
8.2.5. As sanções previstas nos subitens 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as multas.
Praça da Bíblia, s/n – Centro –CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia
Telefone: (71) 2108-7200
Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br

45

47

Segunda-feira, 21 de março de 2022 | Edição N° 1.566 | Caderno I

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
8.2.6.
8.2.7.

8.3.

8.4.

8.5.

9.
9.1.

9.2.

Eventuais multas aplicadas poderão ser descontadas de pagamentos a serem efetuados.
Também ficam sujeitas às penalidades listadas as empresas ou profissionais que:
a)
Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b)
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c)
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na legislação aplicável.
A penalidade prevista no item 8.2.3 será aplicada por intermédio de deliberação da Administração da
Câmara, após regular instrução de processo administrativo de apuração de irregularidade pela
unidade contratante.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO
A fiscalização e a gestão do acompanhamento da execução do Contrato caberão a Contratante,
através de servidores designados com poderes para verificar se os serviços serão realizados de
acordo com o previsto, fazer advertência quanto qualquer falta, aplicar multas e demais ações
necessárias a CONTRATADA. À fiscalização competirá velar pela perfeita execução do objeto.
§ 1º 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.
A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência,
não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

10.
10.1.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO
Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea “d”, do inciso
II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/1993, mediante solicitação da empresa vencedora e
contratada ao Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da documentação que
comprove a efetiva procedência do pedido, nos termos do disposto no Termo de Referência.

11.
11.1.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências
contratuais e as previstas na lei nº 8.666/1993.
§ 1º. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei 8.666/1993.
§ 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.
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12.
12.1.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Fica a CONTRATADA, durante a execução deste Contrato, vinculada ao Edital de Licitação nº
010/2022, Pregão Presencial nº 005/2022 e seus respectivos Anexos, bem como ao lance ou
Proposta de Preços independente de suas transcrições.

13.
13.1.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS
A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações
técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois em nenhuma
circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pela
correta execução do objeto deste Contrato.
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.
A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do Contrato, na forma prevista no art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/1993 e posteriores alterações.
As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de
acordo entre os contratantes.

13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado 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 (três) vias de teor e
forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Simões Filho, __ de _______de 2022.
___________________________________________
CÃMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante

___________________________________________
Contratada

Testemunhas:
1ª
________________________________________
C.P.F:

2ª______________________________________
C.P.F:

Praça da Bíblia, s/n – Centro –CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia
Telefone: (71) 2108-7200
Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br

47

49

Segunda-feira, 21 de março de 2022 | Edição N° 1.566 | Caderno I

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

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO Nº ...../2022.

OBJETO: Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal
de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e
treinamentos dos usuários.

ITEM
01

02

DESCRIÇÃO
Serviço de hospedagem do site e dos e-mails
institucionais da Câmara Municipal de
Simões Filho.
Manutenção preventiva e evolutiva do site e
dos e-mails institucionais da Câmara
Municipal de Simões Filho, incluindo suporte
técnico ininterrupto e treinamentos dos
usuários.
TOTAL

QUANTIDADE
PREVISTA
(meses)

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

12

12

Valor total de R$................(..............)
Validade da proposta 60 (sessenta) dias
_______________, _____de __________ de 2022.
_______________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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