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PREGÃO ELETRÔNICO 22/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2020

Contratação de serviços especializados para instalação, atualização, migração,
suporte técnico, manutenção e treinamento do Portal da Transparência para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Ubá, por 12 (doze) meses, mediante especificações
constantes no Termo de Referência.

PREÇO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO: R$ 25.000,04 (Anualmente).
• DATA DO CERTAME: 23/10/2020.
• TÉRMINO DA FASE DE CREDENCIAMENTO: 23/10/2020 às 07:30 horas
• TÉRMINO DO PRAZO PARA ANEXAR PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO NO SISTEMA: 23/10/2020 às 08:30 horas.
• ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 23/10/2020 às 09 horas.
• DISPUTA DE PREÇOS: 23/10/2020 às 09:10 horas
• MODO DE DISPUTA ABERTO: A etapa de envio de lances na sessão pública
durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
• EDITAL E INFORMAÇÕES: uba.mg.leg.br e licitacoes1.caixa.gov.br.
• ESCLARECIMENTOS: Por e-mail: pregao@uba.mg.leg.br
• LOCAL: http:// licitacoes1.caixa.gov.br/
• HORÁRIO: De Brasília.
PREÂMBULO
A Câmara Municipal de Ubá, sediada na Rua Santa Cruz, 301, Centro, por
intermédio de sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria nº 08, de 31 de janeiro de
2020, faz saber aos interessados que fará realizar no dia 23 de Outubro de 2020 às 9
horas, Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, a qual será processada e julgada em conformidade com as disposições da
Lei Complementar Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com suas alterações,
e demais especificações contidas neste edital.
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Cópia deste instrumento convocatório estará disponível no endereço
http://uba.mg.leg.br/ e também em http:// licitacoes1.caixa.gov.br/, ou poderá ser retirado
no setor de Licitações, localizada na Rua Santa Cruz, 301, Centro, CEP 36500-059, no
horário de 7 às 13 horas – Fone: (32) 3539-5000.
As empresas e/ou representantes que acessarem o instrumento convocatório via
internet e tiverem interesse em participar do certame, se obrigam a acompanhar as
publicações referentes ao processo no sítio acima descrito e publicações em jornais
quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.
Os pedidos de esclarecimentos poderão ser feitos ao pregoeiro, por meio do
fone/fax (32) 3539-5000, bem como do endereço de correio eletrônico (e-mail)
(pregao@uba.mg.leg.br) e em um prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, antes da data
prevista para o certame.
Serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o Pregoeiro
julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o sítio
www.uba.mg.leg.br com frequência.
I - OBJETO
1.1. Contratação de serviços especializados para instalação, atualização,
migração, suporte técnico, manutenção e treinamento do Portal da Transparência para
atender as necessidades da Câmara Municipal de Ubá, por 12 (doze) meses, mediante
especificações constantes no Termo de Referência.
II - DA DESPESA
2.1. A despesa com a aquisição correrá, no presente exercício, em conformidade
com a dotação orçamentária contida no Processo Administrativo

(rubrica

33904007.00.00 – Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação
– Ficha 11 – LOA – Reduzido 161 – Câmara Municipal de Ubá), que informa a
existência de recursos financeiros no exercício em relação aos preços estimados, em
conformidade com as cotações obtidas.
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III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório.
3.2. Não poderá participar da presente licitação a empresa:
3.2.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada
inidônea para licitar ou contratar com a Administração;
3.2.2. Com falência decretada;
3.2.3. Que não explore atividade compatível ou similar ao objeto da licitação;
3.3. A observância das vedações dos itens anteriores é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, estará sujeito às penalidades cabíveis, inclusive a
penalidade de desclassificação.
IV - CREDENCIAMENTO
4.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, provedor do sistema eletrônico, sediadas no país, caso
ainda não estejam credenciados. Para a certificação e o credenciamento, primeiramente a
licitante deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido
efetuado, acessando o endereço eletrônico http://www.licitacoes.caixa.gov.br, quadro
“Cadastro”, escolher a opção “Pessoa Jurídica”, preencher todos os dados selecionados na tela
Pré-Cadastro.
4.2 - As pessoas jurídicas deverão credenciar representantes, mediante a apresentação
de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações exigidas no
PORTAL DE COMPRAS CAIXA–PREGÕES ELETRÔNICOS.
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4.3 - O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de sua investidura, assim como adotar os
procedimentos para participação no presente certame.
4.4 - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Caixa
Econômica Federal, provedor do sistema eletrônico, devidamente justificado.
4.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Câmara
Municipal de Ubá e à Caixa Econômica Federal, nenhuma responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5.1 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
4.6 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
4.7 – A Câmara Municipal de Ubá não possui autonomia para intervir no
credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse
procedimento de exclusiva responsabilidade da Caixa Econômica Federal, provedor do sistema
eletrônico.
4.8 – Como condição de participação no Pregão, o licitante deverá assinalar "sim" ou
"não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativamente às seguintes declarações: que se
enquadra como ME/EPP (se for o caso), estando apto a usufruir do tratamento favorecido,
previsto na LC nº 123/2006; que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; que inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação; que não emprega menor de18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir
de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz; que sua proposta foi elaborada de maneira
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independente; que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado; que os
serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social; que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991 e que cumprem a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no
art.429 da CLT (se for o caso).
4.9 - A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como
os lances inseridos durante a sessão pública.
V – DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado à vista, mensalmente, mediante entrega/execução das
condições exigidas.
VI – DO DECORO
6.1. Em qualquer momento da sessão pública, o pregoeiro poderá advertir o
representante da empresa licitante a pautar-se com o devido decoro, exigindo-se o devido
respeito atinente ao certame, podendo, inclusive, em caso de desobediência, representar
criminalmente, com amparo no art. 331 do Código Penal, constando a descrição do fato na Ata
da Sessão Pública.
VII - PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do

sistema,

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no sistema para
anexá-los, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento.
7.2 - O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. Não haverá outra oportunidade para envio
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dos documentos de habilitação, admitindo-se apenas o envio de documentos complementares,
QUANDO assim o edital exigir.
7.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do Art. 43, §1º, da LC nº 123, de 2006.
7.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
7.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
7.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.
7.8 - A Proposta, devidamente preenchida, deverá ser apresentada/anexada, em uma
única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo
os seguintes elementos:
a) Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;
b) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a entrega dos envelopes;
c) Prazo de execução, conforme estabelecido no Anexo I, contado a partir da assinatura
do contrato ou instrumento equivalente;
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d) Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos,
encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da
presente licitação.
e) A proposta apresentará preço unitário por cópia e preço global, já computados todas
as despesas com impostos, encargos sociais, tributos, seguros, taxas, descontos e demais ônus
incidentes sobre o contrato a ser firmado.
f) As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo
admitidas propostas que ofertem apenas o solicitado no objeto desta licitação.
7.9 - O licitante deverá também preencher, no sistema eletrônico, os seguintes campos:
7.9.1 - Valor inserido, no campo próprio do sistema eletrônico;
7.9.2 - Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência.
7.10 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que
tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido
49

da

lei

estabelecido

nos

arts.

42

a

citada, deverá declarar, em campo próprio, no sistema eletrônico, sua condição

de ME ou EPP.
7.11 - Deverá declarar também:
- Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
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- Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
7.12 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, podendo ser
utilizado até 02 (duas) casas decimais, para os valores unitários, sendo que no momento do
fechamento do valor global, será desprezada a última casa decimal.
7.13 - O preço deverá ser cotado considerando a entrega na Câmara Municipal de Ubá,
no setor de compras para verificação.
7.14 - O encaminhamento da Proposta de Preço pressupõe pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O proponente será responsável
por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firme e verdadeira sua proposta e lances.
7.15 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal
e administrativamente.
VIII - PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DO PREGÃO
8.1

- A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de preços por meio do sistema eletrônico, observados a data e horário limite
estabelecidos neste edital;
8.1.1 - A informação dos dados para acesso e encaminhamento da proposta e
documentação de habilitação deve ser feita na página inicial do sítio licitacoes1.caixa.gov.br,
clicando no link Portal de Compras da Caixa.
8.2 - Após o encerramento do horário definido para a entrega das propostas, o sistema
organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem de
valores, de acordo com o critério de cotação definido.
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8.3 - Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.
8.4 - As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo
sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos. Será adotado para o
envio de lances neste pregão eletrônico o modo de disputa “aberto” em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.4.1 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances enviados não poderá
ser inferior a R$ 1,00 (um real), sob pena de serem automaticamente excluídos pelo sistema.
8.4.1.1 - O intervalo mínimo a que se refere o subitem anterior, incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
8.4.1.2 - O intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.4.1.3 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro.
8.5 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor
preço o envio da proposta referida no item 7.8 e verificará a aceitabilidade do valor ofertado
observando as condições previstas neste edital, no que ser refere à classificação
/desclassificação das propostas.
8.6 - A proposta adequada deve ser encaminhada no prazo de até 02 (duas horas) a contar
da solicitação do Pregoeiro por meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, na
“Área Logada”, “Acesso ao Sistema”, - “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”, efetuar
login, no quadro “Minhas Atividades”, escolher “Encaminhar documentos de habilitação”.
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8.7 - Os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar
da etapa de lances, exclusivamente pelo meio eletrônico, observado o horário de duração e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.8 - A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. O licitante deverá acessar a sala de disputa
no campo correspondente, disponível no sítio licitacoes1.caixa.gov.br – PORTAL DE
COMPRAS CAIXA.
8.9 - O sistema não divulgará a razão social das empresas licitantes.
8.10 - A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado pelo sistema sobre
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.11 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades previstas no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019. Entretanto, o
Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
Na hipótese de ocorrência de desistência injustificada de proposta/lance, o Pregoeiro autuará
processo administrativo para aplicação de penalidade da(s) licitante(s) convocada(s), já que tal
prática se consubstancia em ato ilegal, previsto no rol do art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.
8.12 - Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o valor
do menor lance de cada licitante registrado pelo sistema.
8.13 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.14 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.15 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance(s) ofertado(s) nos últimos
dois minutos do período de duração da sessão pública.
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8.16 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
quando se tratar de lances intermediários. Os lances intermediários são lances iguais ou
superiores ao menor já ofertado, porém, inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante.
8.17 - Existindo lances durante os 2 últimos minutos da fase competitiva, o Sistema
eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em prorrogação
automática por mais 2 minutos. Na hipótese de não haver novos lances, na forma estabelecida
no item 8.16, a sessão pública será encerrada automaticamente.
8.18 - Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.19 - Após o encerramento da etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante
que ofertou o menor preço ou após negociação e decisão do Pregoeiro.
8.20 - A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último
preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.21 - Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a
compatibilidade da proposta inicial de menor valor com as regras estabelecidas neste Edital.
8.22 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer operante e acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos
sem prejuízo dos atos realizados. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridos 24 (vinte e quatro)
horas após a comunicação do fato aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para
divulgação.
8.23 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
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8.24 - O critério de julgamento adotado será o menor preço global.
8.25 - Se a proposta ou o lance de maior oferta não for aceitável ou se a licitante não
atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, observando-se a(s) regra(s) estabelecida(s) neste edital, verificando sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a
ela adjudicado o objeto desta licitação.
8.26 - Caso o menor lance seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de
negociação, após a qual este encerrará o lote ou item em disputa.
8.27 - Caso a proposta classificada não seja apresentada por uma MPE e se houver
proposta apresentada por MPE igual ou até 5% superior à melhor proposta proceder-se-á da
seguinte forma:
a) Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE, que consiste na
possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não
se enquadra como MPE.
b) A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
c) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido no sistema, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.
d) A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por meio do
mecanismo de prorrogação dos lances, sendo permitido apenas à MPE, apta a exercer o direito
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de preferência, ofertar nova proposta, de valor inferior ao preço ofertado pela empresa melhor
classificada que não se enquadra como MPE.
e) O lance ofertado por empresa que não esteja no uso da prerrogativa do direito de
preferência, será excluído pelo pregoeiro.
f) Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de
negociação, observando-se os demais procedimentos subsequentes estabelecidos para cada
etapa deste certame.
g) Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de
valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não
enquadrada como MPE, será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos
licitantes, para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.
h) Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às
exigências do edital, a empresa não enquadrada como MPE que apresentou o menor preço
permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.
8.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.29 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.30 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinará a compatibilidade de preço
ofertado pelo proponente classificado em primeiro lugar com o valor estimado para a
contratação. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério
de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.
8.31 - Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, por parte do
primeiro colocado, o Pregoeiro recusará sua proposta e direcionará a contraproposta ao licitante
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imediatamente classificado, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
8.32 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
IX - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
9.1 - O critério de julgamento será o de menor preço global, desde que observadas as
especificações e outras condições estabelecidas neste instrumento convocatório e na legislação
pertinente.
9.2 - Será desclassificada a proposta que:
9.2.1 - Não se refira à integralidade do item;
9.2.2 - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados, nos
termos do disposto no § 3º. Do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.2.3 - Não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no
edital;
9.2.4 - Não for aprovada pelo Pregoeiro e sua equipe, bem como, daqueles responsáveis
pela Área Solicitante, que verificará o atendimento ao objeto licitado, quanto às especificações
técnicas descritas no Anexo I deste edital.
9.3 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma
do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade
da proposta.
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9.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
9.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de
diligências, com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
9.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,
sob pena de não aceitação da proposta. Este prazo poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo do prazo inicial
estabelecido e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.6.1 - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação
complementar solicitada no edital ou, eventualmente, pelo Pregoeiro, terá sua proposta recusada
e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
9.7 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
propostas/planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado, devendo todos os dados
informados pelo licitante em sua proposta/planilha, refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida, para análise pelo pregoeiro.
9.8 - Erros no preenchimento das propostas considerados irrelevantes, não constituem
motivo para a sua desclassificação, podendo se for o caso, ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto. Em nenhuma
hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer
outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas
as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos
demais licitantes.
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9.9 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área
especializada no objeto.
9.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
X - DA HABILITAÇÃO
10.1.A - Os documentos de habilitação deverão ser enviados/anexados ao site,
impreterivelmente, no mesmo momento do envio das propostas comerciais. Como condição
prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame
ou a futura contratação. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de
participação no certame, a habilitação das licitantes que ofertarem o menor preço será
considerada mediante apresentação dos documentos a seguir indicados:
10.1.1. Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Federal, e Seguridade Social
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
10.1.2. Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação ou
equivalente.
10.1.3. Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão
Negativa de Débito ou equivalente.
10.1.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito
ou equivalente;
10.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
10.1.6. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da
Constituição Federal, relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
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menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos (Anexo IV).
10.1.7. Declaração da licitante de que se enquadra ou não na condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas
eventuais hipóteses do § 4º daquele Artigo, conforme modelo constante do Anexo “II” se for o
caso, podendo tal declaração ser confeccionada na própria sessão pública, ciente o
procurador/representante de eventuais sanções de falsidade cabíveis.
10.1.8. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial;
10.1.9. Atestado(s) de Capacidade Técnica na forma da lei;
10.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
10.3. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e missão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito negativa.
10.4. A não regulamentação da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.5. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou
por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou
membros da equipe de apoio, ou publicação em órgão de imprensa oficial. O Pregoeiro poderá
proceder à diligência quanto à autenticidade e veracidade das informações e documentos
apresentados na licitação, conforme parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 8.666/93.

CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS
03

DE

JUL
HO

UB Á
Á

1857

10.6. Em nenhuma hipótese será admitida entrega posterior dos documentos exigidos
para a habilitação, ressalvados o direito de o Pregoeiro exigir esclarecimentos ou fazer as
diligências que julgar necessárias sobre os documentos apresentados.
XI – DOS RECURSOS
11.1

- Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação da(s)

licitante(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de
recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico
disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br

“Área do Licitante”

Sistema”

“Intenção de Recurso”, localizada

“Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar

“Acesso ao

no quadro “Outras Ações” no prazo de até 30 minutos, a partir da comunicação pelo sistema,
sob pena, de decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto à licitante declarado vencedor.
11.2

- À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo

Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso,
facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.3

- Os recursos e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio

eletrônico, no endereço citado no item 11.1.
11.4

- Os recursos e contrarrazões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e

colados no campo específico do www.licitacoes.caixa.gov.br
ao Sistema”

“Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”

“Área do Licitante”

“Acesso

“Contrarrazão” localizada no

quadro “Outras Ações”.
11.5

- Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo

nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao
recurso interposto eficácia suspensiva.
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11.6

- O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.
11.7

- Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. Todos os licitantes
remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
11.8

- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.
11.9

- A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos

interessados, por meio de comunicação VIA SISTEMA e SÍTIO OFICIAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE UBÁ.
11.10 - Será assegurado a todos os interessados, dentro do prazo recursal, vista
imediata dos autos.
XII - HOMOLOGAÇÃO
12.1 - Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro declarará o objeto ao licitante
vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
12.2

- Impetrado o recurso e após decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão,

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório ao licitante vencedor.
XIII - FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E ENTREGA.
13.1

- O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta

licitação será o Setor de Informática da Câmara Municipal de Ubá.
13.2

- O produto deverá ser acondicionado e transportado conforme método padrão,

de acordo com a sua espécie e sob responsabilidade da licitante fornecedora, de forma que não
comprometa a integridade do produto.
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13.3

- A Câmara Municipal reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso

ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento convocatório,
podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto
no art. 24, inciso XI, da Lei Federal no 8.666/93;
13.4

- Caso a entrega seja feita por empresa transportadora ou, caso o transporte tenha

saído de outro estado ou de outra cidade a empresa vencedora deverá disponibilizar pessoa
responsável para receber, conferir atestar em que condições os mesmos chegaram para efetuar
sua entrega no setor de compras, evitando, assim, transtornos com relação à embalagem,
acondicionamento, avarias e problemas de transporte.
XIV – DAS SANÇÕES
14.1 - A recusa do adjudicatário em cumprir o objeto desta licitação dentro do prazo
estabelecido no instrumento convocatório, bem como, o atraso e a inexecução parcial ou total
da entrega dos produtos, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida e permitirá, de
conformidade com o Decreto Municipal 5.653 de 27/01/2015, a aplicação das seguintes sanções
pela Administração Municipal, garantido a prévia defesa:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com
a Administração do Município de Ubá:
a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão ELETRÔNICO ou
eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 05 (cinco) anos, e a licitante e/ou
contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;
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b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§1º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia à interessada, no respectivo processo,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§2º. Quando for constatada a ocorrência de qualquer descumprimento de obrigação
contratual, mesmo que parcialmente, o servidor público responsável pelo atestado de prestação
de serviços de recebimento de obra, parcial ou total, ou de entrega de bens, deverá emitir parecer
técnico fundamentado e encaminhá-lo ao respectivo Ordenador de Despesas.
§3º. O Ordenador de Despesa, ciente do parecer técnico, deverá fazer imediatamente, a
devida notificação da ocorrência ao fornecedor, ao qual será facultada a defesa nos termos da
legislação vigente.
XV - DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO
DE ME OU EPP; Anexo III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; Anexo IV –
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, Anexo V - MODELO
PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, Anexo VI – Minuta do Contrato.
15.2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
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desclassificação ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das
sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
15.3 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras,
durante o certame e em especial na Sessão do Pregão, e relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos
licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme
disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93;
15.4 - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos
termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas
legais que disciplinam a matéria.
15.5 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o
Presidente da Câmara Municipal de Ubá revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
15.6 – A Câmara Municipal de Ubá poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura, divulgando no site a devida alteração.
15.7 – Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
15.8 - Para atender a seus interesses, a Câmara Municipal de Ubá reserva-se o direito de
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos
os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.
15.9 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
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15.10 - Havendo divergência entre disposições do Edital e das demais peças que
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.
15.11 -

Após

encerramento

da

sessão

pública,

toda

e

qualquer

comunicação/informação/notificação/intimação e envio de documentos (ata, contrato, ordem
de fornecimento e demais documentos) à licitante será feita pelo e-mail informado em sua
proposta e é de exclusiva responsabilidade da licitante o fornecimento e manutenção de email
atualizado. Em caso de não ser possível o envio de email, poderá realizar a
comunicação/informação/notificação/intimação via postal/pessoal. Frustradas as tentativas nas
formas indicadas, a Câmara poderá realizar notificar ou intimar a licitante mediante publicação
no Diário Oficial Eletrônico do Município e em seu site próprio uba.mg.leg.br, disponível para
todos os efeitos.
15.12 – Poderá ser exigida prestação de garantia nos termos do art. 56, da Lei 8.666/93,
ficando a critério da Administração a aplicação, podendo condicionar ao efetivo cumprimento
das obrigações pactuadas no contrato administrativo.
15.13 - As decisões tomadas referente a este certame serão publicadas e divulgadas no
sítio www.uba.mg.gov.br e uba.mg.leg.br e comunicadas a todos os licitantes.
15.14 – Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de
proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.
15.15 – Fica eleito o foro da Comarca de Ubá, Estado de Minas Gerais, para solucionar
quaisquer questões oriundas desta licitação.
Câmara Municipal de Ubá, 13 de outubro de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO DE PREGÃO
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA –

INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE
TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de serviços especializados para instalação, atualização, migração, suporte
técnico, manutenção e treinamento do Portal da Transparência para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Ubá, por 12 (doze) meses, mediante as
especificações a seguir.
2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
2.1 - ESCOPO
Deverão ser executados pela CONTRATADA os seguintes serviços:
a)
instalação, atualização, migração, suporte técnico e manutenção corretiva e
adaptativa ao Portal da Transparência;
b)
treinamento e capacitação para usuários finais.
2.2 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
O Portal da Transparência demonstra todas as informações definidas pela LC nº
131/2009, onde todos os entes possuem obrigação em liberar ao pleno conhecimento e
acompanhamento da sociedade, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso ao público. As
informações no Portal da Transparência devem ser atualizadas automaticamente por meio
do sistema de Gestão Pública.
O sistema deverá:
•
•
•
•
•
•

possibilitar a consulta aos dados e informações diretamente no sistema por meio de filtro
de pesquisa;
permitir que o usuário configure qual consulta deseja exibir por entidade;
permitir atualizar as informações automaticamente, com a utilização de consultas por
periodicidade requisitada pelo usuário;
permitir exportar em formato CSV, PDF, TXT utilizando filtros disponibilizados para
cada série de dados;
permitir personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas;
permitir consulta de informações com filtros de pesquisa sobre a Receita Orçada x
Arrecadada mensalmente, demonstrando a quebra por rubrica;
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permitir consultar as despesas por credor, possibilitando filtro por credor ou para todos
os credores cadastrados e com movimentação;
possibilitar a consulta das despesas por órgão, por programa, por projeto/atividade, por
elemento e por desdobramento;
permitir a consulta das despesas empenhadas, liquidadas e pagas por tipo e período
selecionado;
emitir a relação de empenhos por ordem cronológica;
permitir a consulta de despesas com diárias e passagens, com opção para filtro de pesquisa
por servidor ou todos;
permitir consultar as despesas com transferências financeiras a terceiros;
consultar os gastos diretos por despesa;
disponibilizar informações sobre os processos licitatórios;
permitir consulta sobre os processos de compra direta;
disponibilizar informações sobre os contratos da Câmara;
permitir consultas sobre as informações de convênios realizados pela Câmara;
disponibilizar a relação dos bens patrimoniais da Câmara;
permitir consultar a relação dos veículos da frota;
disponibilizar informações sobre a remuneração com pessoal (efetivos, comissionados,
inativos, estagiários) com filtro de pesquisa;
permitir download de anexos em PDF (Receita e Despesa por categoria de econômicos,
Despesa por programa de trabalho, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Variações
Patrimoniais, Documentos Licitatórios, Contratos e Convênios);
permitir ativar modo de alto contraste para facilitar acesso a deficientes visuais;
permitir que a entidade disponibilize relatórios conforme a sua necessidade de forma
opcional;
em atendimento às exigências do Ministério Público Federal, o sistema deverá possuir
ferramenta própria que possibilite de forma eletrônica a publicação, no portal da
transparência, dos editais, demais documentos licitatórios e contratos/aditivos da Câmara,
na íntegra (documento original);
o sistema deverá possuir área administrativa com autenticação de usuário para a inserção
de documentos pelo setor de contabilidade da Câmara Municipal de Ubá.
2.3 - SUPORTE TÉCNICO
2.3.1 Entende-se por suporte técnico os serviços prestados presencialmente ou através de
meios de comunicação para identificação e resolução de problemas ou orientação dos
usuários no contexto de uso do software direta e imediatamente, sendo:

a) atendimento técnico “in loco”: esse atendimento será feito por técnico da
CONTRATADA, nas dependências da Câmara Municipal de Ubá, para orientação dos
usuários na execução de tarefas por meio do sistema;
b) atendimento técnico remoto: esse atendimento será feito por técnico da CONTRATADA,
por meio de software de acesso remoto definido pela Câmara Municipal de Ubá, para
conexão ao computador em que o problema ocorre; ou por telefone, para orientação dos
usuários na execução de tarefas por meio do sistema de Portal da Transparência.
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2.3.2 A CONTRATADA deverá manter registro das solicitações de suporte pela Câmara
Municipal de Ubá, mediante numeração de controle, contendo o nome do solicitante, a
data e a hora da solicitação, a descrição do problema e a orientação ou solução oferecida.
2.3.3 As solicitações de suporte serão efetuadas pela Câmara Municipal de Ubá
preferencialmente por ferramenta WEB, disponibilizada pela CONTRATADA, ou ainda,
por telefone ou e-mail, onde deverão ser informados o problema ou comportamento
anormal observado, o nome do responsável pela solicitação e o número do telefone ou email para retorno.
2.3.4 As solicitações de suporte deverão ser respondidas à Câmara Municipal de Ubá em
até 3 (três) horas a contar da data/horário de abertura da ocorrência, no que diz respeito à
solução imediata do problema ou com abertura justificada de procedimento de
manutenção, nos termos e prazos estabelecidos.
2.3.5 No caso de parada produtiva decorrente de falhas no sistema (não incluídos
problemas da infraestrutura disponibilizada pela Câmara Municipal de Ubá), as respostas
às solicitações de suporte deverão ser atendidas em até 3 (três) horas comerciais e a
solução definitiva deverá ser atendida, inicialmente, em até 6 (seis) horas comerciais.
2.3.6 Deverá ser garantido o atendimento no horário das 8 às 18 horas, de segunda a sextafeira, por atendente apto a prover o devido suporte ao sistema ou redirecionar o
atendimento a quem o faça.
2.4 - MANUTENÇÕES
2.4.1 Entende-se por manutenção a atualização, a correção de erros e falhas de
programação, a customização, a parametrização, o desenvolvimento e qualquer outra
ação realizada no sistema para garantir o seu pleno e adequado funcionamento tendo em
vista o fluxo processual da Câmara Municipal de Ubá e a legislação vigente.
2.4.2 A prestação dos serviços de manutenção do software se dará nas seguintes
modalidades:
a) corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do software, limitando-se
à substituição da versão com falhas por uma versão corrigida;
b) adaptativa, visando alterações para adequar o software a mudanças da legislação vigente,
necessidades de melhoria de desempenho ou usabilidade, evolução de arquitetura
tecnológica, migração de linguagem de programação ou banco de dados.
2.5 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
2.5.1 Os treinamentos deverão ser realizados na sede da Câmara Municipal de Ubá, que
disponibilizará infraestrutura e equipamentos.
2.5.2 Até 05 (cinco) dias úteis após a realização do treinamento, a CONTRATADA
deverá apresentar à Câmara Municipal de Ubá relatório contendo resumo das atividades
realizadas e a lista de presentes.
2.5.3 A CONTRATADA deverá, ainda, fornecer permissões e informações de nível
técnico para os membros do Setor de Informática da Câmara Municipal de Ubá,
contemplando aspectos gerais relativos a:
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instalação e atualizações do sistema;
rotinas e procedimentos de backup;
acessos ao código fonte e base de dados;
configurações de tela, navegadores e geradores de relatórios.
2.5.4 A Câmara Municipal de Ubá remunerará a CONTRATADA por hora de
treinamento realizado.
2.5.5 O total máximo de horas de treinamento será de 100 (cem) horas a cada 12 (doze)
meses, sem obrigação de consumo mínimo durante a vigência do Contrato.
2.5.6 As despesas relativas ao material didático e à participação dos instrutores e de
pessoal próprio, tais como: hospedagem, transporte, diárias, etc., serão de
responsabilidade da CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a Câmara
Municipal de Ubá.
2.6 - REQUISITOS GERAIS
2.6.1 Os serviços oferecidos pela CONTRATADA deverão manter o sistema em
conformidade com a legislação que rege a gestão financeira e patrimonial públicas, em
especial a Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 10.520/2002 e suas alterações e
atualizações; a Lei Complementar nº 101/2000, as novas normas que regem a
contabilidade aplicada ao setor público e legislação municipal de gestão pública e acesso
à informação. Deverá, também, cumprir as exigências impostas pela Instrução Normativa
nº 10/2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativa ao Sistema
Informatizado de Contas Municipais (SICOM).
2.6.2 Além disso, os seguintes requisitos também deverão ser continuamente atendidos
pelo sistema:

a) Apresentação de URL em máscara sobre IP do Portal da Transparência
(www.uba.mg.leg.br/ecidade_transparencia) e cabeçalho personalizado com o logotipo
da Câmara Municipal de Ubá, de modo que o usuário do sistema possa alterá-lo;
b) exibição em tela e emissão em impressora a laser de todos os relatórios disponíveis no
sistema;
c) controle de acesso por usuário e senha, de modo a não permitir acesso de usuários não
autorizados e armazenamento do log de utilização dos usuários para possíveis auditorias.
2.6.3 Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá instalar e customizar os serviços
e aplicativos necessários ao funcionamento do sistema, com o apoio do Setor de
Informática da Câmara Municipal de Ubá.
3. QUANTITATIVO NECESSÁRIO
LOTE ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

1

Instalação, atualização,
migração,
suporte
técnico e manutenção
corretiva e adaptativa do
Portal da Transparência.

Mês

12

R$

R$

2

Serviços de treinamento
e capacitação do sistema
Portal da Transparência

Hora

100

R$

R$
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
entregar o objeto contratado em estrita conformidade com o exigido por este Termo de
Referência, observadas e mantidas todas as condições e valores firmados na proposta
comercial apresentada;
manter, durante a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas no processo
licitatório;
fornecer suporte técnico e manutenção do sistema de acordo com os prazos exigidos;
obedecer aos prazos estabelecidos pela Câmara Municipal de Ubá;
realizar todas as capacitações previstas neste Termo de Referência;
atender às solicitações da Câmara Municipal de Ubá para fins de prestação dos serviços
contratados sempre que for solicitado;
conservar os dados existentes no sistema protegidos e acessíveis para não haver perda de
registros das rotinas;
acatar as orientações do setor competente da Câmara Municipal de Ubá, relativas à
execução do Contrato e, no que a este couber, sujeitar-se à mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados;
comunicar à Câmara Municipal de Ubá, por escrito, quando verificar condições
inadequadas para a prestação dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar
a perfeita execução do objeto contratado, inclusive aqueles que se referirem ao prazo de
entrega dos serviços licitados, sob pena de aplicação das sanções e penalidade legais
cabíveis;
emitir as notas fiscais nos valores pactuados e nas condições do Contrato, apresentandoas à Câmara Municipal de Ubá para aceitação e pagamento.
usar, se preciso, de acesso a banco de dados, solicitação de permissões de pastas, “views”
para acesso aos dados e demais conteúdos referentes ao acesso ao sistema do Software
de Gestão Pública – E-cidade, prezando sempre pela comunicabilidade entre os sistemas
e segurança dos mesmos.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

•

proporcionar todas as condições para que a contratada possa executar o objeto;

•

prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos necessários à execução do
objeto contratado;

•

exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

•

exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos observados;

•
•
•

efetuar à CONTRATADA o pagamento resultante da execução do objeto;
fornecer servidor para instalação/adaptação do Portal da Transparência;
manter o equipamento sob condições adequadas em local próprio.
Setor Demandante/responsável pela elaboração:
Ariadna Zonta Rodrigues – Diretora Geral do Legislativo
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ANEXO II

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP -

DECLARAÇÃO

A empresa _________________________________________________, CNPJ
nº __________________________, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu
representante legal, que cumpre os requisitos legais para qualificação como
______________________________ (indicar a condição na qual a empresa se enquadra:
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo
3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos
impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Ubá, _____ de ______________de _____.

_____________________________________________
Nome e assinatura de representante legal da licitante
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(Local e data)
À Câmara Municipal de Ubá
A/C Comissão Permanente de Pregão

Referência: PREGÃO ___/2020
Prezados Senhores,
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº
__________________, neste ato representada por __________________________
(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento
ao disposto no Edital DE PREGÃO _______/2020, vem perante Vossas Senhorias
credenciar o Sr _______________________, RG ____________________, como
representante qualificado a participar de todos os atos relativos à referida licitação,
inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da interposição de recursos,
nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93.
Atenciosamente.
NOME
Representante Legal da Licitante
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ANEXO IV
- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR -

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/______.

A empresa _________________________________________________, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr. (ª) ________________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________,
declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).
(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

Ubá, _______ de ______________ de ______.

_____________________________________________
Nome e assinatura de representante legal da licitante
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ANEXO V
- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL –
PROPOSTA COMERCIAL
(Papel timbrado)
Informações e contatos da empresa.

À CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ
LOTE ÚNICO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

1

Instalação, atualização,
migração,
suporte
técnico e manutenção
corretiva e adaptativa do
Portal da Transparência.

Mês

12

R$

R$

2

Serviços de treinamento
e capacitação do sistema
Portal da Transparência

Hora

100

R$

R$

PREÇO TOTAL ANUAL: R$ XX.XXX,XX

LOCAL E DATA
_____________________________________________________
Carimbo - Representante da Empresa
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ANEXO VI
- MINUTA DE CONTRATO -

Contratação de serviços especializados para instalação,
atualização, migração, suporte técnico, manutenção e
treinamento do Portal da Transparência para atender
as necessidades da Câmara Municipal de Ubá, por 12
(doze) meses, mediante especificações constantes no
Termo de Referência.

A CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ, situada à Rua Santa Cruz, 301, inscrita no CNPJ
sob o nº. (...), a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu
presidente, (...) e a empresa (...), CNPJ nº. (...) sediada na (...), a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por (...), RG nº. (...), CPF nº. (...), localizada na
(...), resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços, como especificado no
seu objeto, em conformidade com o Processo Administrativo nº. ________, Licitação na
modalidade PREGÃO nº ________________, sob a regência da Lei Federal nº. 8.666/93
e alterações, e mediante as cláusulas e condições a seguir:
1 - OBJETO
(...) Conforme Termo de Referência.
2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
2.1 - As condições exigíveis para a execução do presente Contrato são aquelas previstas
em seus anexos e também no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2020.
3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO
3.1 - Pela prestação do serviço, a CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ pagará à
CONTRATADA o valor de _________, em periodicidade ___________, conforme
proposta de preços anexa a este contrato, à vista, mediante entrega/execução.
3.2 - O pagamento será efetuado à vista, mediante cumprimento da prestação de serviços
por parte da contratada por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser
acordado entre as partes, mediante entrega da correspondente nota fiscal (corretamente
preenchida) ao Setor de Contabilidade da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ,
acompanhada da CND/INSS e do CRF/FGTS vigentes.
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3.5 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CÂMARA MUNICIPAL
DE UBÁ de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações
previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a
qualquer regra constante destas especificações.
3.6 - O valor constante do subitem 3.1 deste Contrato é a única remuneração a ser devida
pela CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ à CONTRATADA e nele estão incluídos todos
os custos necessários à perfeita e completa prestação do serviço, nada mais podendo ser
cobrado.
4 - REAJUSTAMENTO E REVISÃO DOS PREÇOS
4.1 - Os preços relativos a este Contrato poderão ser reajustados mediante iniciativa da
CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da
data limite para apresentação da proposta comercial ou do último reajuste, tendo como
base a variação acumulada do IPCA no período.
4.1.1 - Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da
CONTRATADA, observadas as condições previstas no subitem 4.1 supra.
5 - DURAÇÃO DO CONTRATO
Este Contrato terá a duração de ___ meses, a contar da assinatura, surtindo efeitos
imediatos, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da lei.
6 - FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
O serviço será prestado de acordo com o que foi estabelecido no edital do certame, em
especial no que tange ao Termo de Referência.
7 - FISCALIZAÇÃO
7.1 - Deverão ser assegurados à CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ amplos poderes para
fiscalizar e acompanhar o serviço contratado, bem como o direito de obter os
esclarecimentos que julgar necessários, devendo a CONTRATADA fornecer as
informações e os relatórios que a ela forem solicitados.
7.2 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e a avaliação serão feitos por
representante da Direção da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ que acompanhará junto
ao setor jurídico pela gestão do Contrato.
7.2.1 - Caberá à Direção da Câmara Municipal de Ubá, bem como os setores de Compras
e Almoxarifado, proceder com o acompanhamento da execução do objeto deste Contrato,
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determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades
observadas.
7.3 - A Fiscalização é exercida no interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ, não
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros,

por

qualquer

irregularidade

e,

na

sua

ocorrência,

não

implica

corresponsabilidade da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ ou de seus agentes e
prepostos.
7.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ.
8 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
8.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias da Câmara Municipal de Ubá, (Conforme preâmbulo do Edital).
9 - RESPONSABILIDADES
9.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ
a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que o serviço por ela prestado
venha causar ao patrimônio público, ao pessoal da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ ou
a terceiros.
9.2 - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais,
previdenciários, fiscais e securitários resultantes da execução deste Contrato, devendo
remeter à CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ os respectivos comprovantes, sempre que
exigidos.
9.2.1 - Em caso de a CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ ser judicialmente condenada ao
pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 9.2, a CONTRATADA deverá
ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de
honorários.
9.3 - A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste Contrato, a qualidade
do serviço prestado, sendo obrigada a refazer, a qualquer tempo, o serviço prestado que
apresentar qualquer tipo de defeito.
9.4 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente Contrato.
9.5 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência deste Contrato, as
condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a encaminhar à
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CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ, cópia da documentação respectiva sempre que
solicitado por esta última.
10 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
As obrigações da CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ e da CONTRATADA são aquelas
previstas neste Contrato e em seu Anexo Único, bem como no Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº ___/2020.
11 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO
11.1 - Este Contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos
subitens seguintes.
11.2 - A CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ poderá, sem prejuízo da multa contratual,
promover a rescisão do Contrato nos seguintes casos:
a)- inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;
b)- declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da
CONTRATADA, no curso da execução deste Contrato;
c)- injustificada baixa na qualidade do serviço prestado, a juízo da CÂMARA
MUNICIPAL DE UBÁ.
11.3 - Resolve-se o Contrato:
a)- pelo decurso de seu prazo de vigência;
b)- pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo órgão interno competente da
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ ;
c)- pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 472 do Código
Civil Brasileiro.
12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CÂMARA MUNICIPAL
DE UBÁ, mediante regular processo administrativo e garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA, além das demais cominações legais e contratuais pertinentes, as
seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º
(trigésimo) dia, calculada sobre o valor da contratação;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, no caso de
inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias até 60 (sessenta) dias;
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IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, no caso de
inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias;
V - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de
Ubá;
VI - rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer
das penalidades anteriores.
12.1.1 - As sanções definidas nos itens I, II, III e IV poderão ser aplicadas pela Diretoria
de Administração e Finanças ou pela Diretoria Geral da CÂMARA MUNICIPAL DE
UBÁ. As sanções dos itens V e VI poderão ser aplicadas pela Presidência da CÂMARA
MUNICIPAL DE UBÁ.
12.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados da garantia ou dos
pagamentos devidos pela CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ. Se os valores da garantia e
dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela
CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.
12.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades V e VI
cumulativamente com a multa cabível.
12.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo,
em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na
forma e nos prazos previstos em lei.
13 - ADITAMENTO
Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre
por meio de Termo Aditivo.
14 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO
Independentemente de transcrição, integram o presente Contrato o Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº ___/2020, a documentação e a proposta comercial da
CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o Edital e com o Contrato.
15 – PRESTAÇÃO DE GARANTIA – ART. 56 DA LEI 8.666/93.
Poderá ser exigida prestação de garantia nos termos do art. 56, da Lei 8.666/93, ficando
a critério da Administração a aplicação, podendo condicionar ao efetivo cumprimento das
obrigações pactuadas no contrato administrativo.
16 - FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Ubá, para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.
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17 - ACEITAÇÃO
E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 3 (três)
vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Ubá, ___ de ______________ de 2020.

VEREADOR JORGE CUSTODIO GERVASIO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ

CONTRATADA________________________________

Testemunhas:

1) ________________________
Nome:
RG:
CPF:

2)____________________________
Nome:
RG:
CPF:

