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TOMADA DE PREQOS N” 2019.08.27.1
_ 5 H i _ ANEXO I __

PROJETO BASICO
I. OB-JETO: Contratagao de empresa especializada em implantaqao,
customizaoao capacitagao, para Iicenciamento dc direito do uso, incluinclo
manutcngzao e suporte técnico em software dc gerenciamento do site oficial e
software de votagao eletronica cla Camara Municipal de Icapui, conformc
especifioaoocs contidas no projeto ‘oasico.

- G 11. ESPECIFICATQRO no OBJETO E no VALOR ESTIMADO:
"‘ ‘ 3 ‘ Valor Valor \

Item Especificagao Unid. ‘Quant. Unit. Total R$ 1
1 13$

\1lLicenciamento de direito de 1‘ Més 12 R$ I 12$
‘uso, incluindo manutengao ea 2.233-,33 }26.'799,96

1. suporte técnico em software de‘
l gerenciamento do site oficial
da Camara Municipal de Icapui. i} W i ,1’ __
Implantaqao de uma solugao serv 1 O1 P R$ 12$

;tecno16gica informatizada l I 1500,00 1500,00 1
Y incluindo, migragao, 1

I 2. parametrizagao, customizag5.o,§ A
treinamento operacional, com a ‘
implantagzao do software dc

" gercnpiamcnto do sitcfioficial. W” __ i
6| Licenciamento de direito de5 Més ‘ 12 \ R$ R$
‘-" ‘use, incluindo manutengao e; 3-933,33 38-799,951

= suporto técnico cm software e
aplicativos cie uotagmio
eletrfinica para micro da mesa
diretora e 10 tablets qua
servirao dc terminal dc controls e
visualizaqao da Presidéncia e nos

Y 10 tablets funcionarao os \
‘ microterminais do votagao dc A

\ lcada Vereador da Céimara ‘
Municipal do Icapui, k E

\ 3.

Instalaoao, J’ otimiza¢§o,§ serv U1 ‘ R$ R5? _
4. configuragao do software e 20-599,99 29-590,09‘

jjaplicativos no compatador fqoe

' Cfim arc! Municipal de Icapuf
Ruajoca Gaidino, I25 - Centre - Icapulj/CE“ CEP: 62.810-G00
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i servira de terminal do controls e‘ Z
visualizaoao cia Presidéncia, nos} ‘
10 tablets onde funcionarao os ‘N
microterminais cle votaoao dc} i
eada Vereador; preparaoao ei i
configuragzao da rede wifi, para ,5

i comunicaoao do terminal tie
E gereciamento, tv e os tablets ; H

montagem e configuraeao dc;
dois aparelho do tv, que servira

3 eorno painel eletronico
Q apregoaiior; configuragio de ‘

plaoa multigat corn a mesa tie i
som para perrnitir a oomunicaoao \ M

1 dos tablets com mesa de sorn. 1 1
i . 9s.s99,92~p TOTAL R$

111. DA EsPEoIFIcAo§.o TECNICA DOS sERv1oos=
3.1. Os sisternas neeessarios ao bom funoionamento dos setores
administrativos, objeto clesta solicitaoao, devem conter no rninimo as
especificagoes abaixo relacionadas, e aincla ter suporte téenico em clias e
horarios cle expediente da Camara Municipal dc Ioapui, sernpre que necessario e
solicitado pela administraoao ptibliea;

a. A contratada clevera fornecer aos servidores ciesignados, treinamento onde
deverao ser dadas todas as informagoes necessarias para a utilizaeao dos referidos
sistemas;

b. Os servigos tie instalagao, otirnizaeao, conifiguraeao e montagem tera carga
horaria ilirnitada, so fazendo necessaria a demanda da Carnara Municipal;

c. Serao recusados pela Camara Municipal os servioos em deseonformidacle
corn a presente solicitaoao.

G

3.1.1- LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO D0 SITE OFICIAL DA C.§MARA MUNICIPAL DE ICAPUi - 0
sistema devera disponibilizar:

a) Banco do dados hospedado em servidor em nuvern;
b] Software em formato desktop;
e) Estar oapacitado para funcionar em rede, com servidor dedicado, cievendo

inioialmente sewir pelo menos 30 [trinta] estaeoes de trabalho;
d) Ser instalado nos servidores da contratante;

Céincrru Municipal de Imp m’
9 Ruajoca Gafdino, 125- Centre — Jaipur’/CE— CEP: 62.810-000
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Forneeer uma interaeao corn o usuario por meio de janelas [padrao
Windows);
Utilize: preferencialmente Sisternas de Gerenciamento do Banco do Dados,
ou SGBD, gratuitos [My Sql, postgre] ou proprietarios [MS SQL Server],
sendo que o custo da utilizaoao cieste banco proprietario ficara inteiramente
as expensas da contratada;
Oferecer atualizaeao automatiea cle versao. Ao inieiar o sistema verificar as
novas versoes disponiveis remotamente e atualizar automaticamente;
Oferecer instalagao via internet;
Todos os arquivos referentes aos docurnentos gerados pelo sisterna, cleverao
estar gravados dentro do banco de dados para rnaior seguranoa;
Se conectar ao banco de dados remotamente;
Perrnitir as atualizaooes de licenga de uso automaticarnente, buscando as
informaqoes remotamente;
Disponibilizar quaisquer aprimoramentos, adequagoes e inovaooes
solicitadas pela contratante;

m)Seguir os parametros nacionais e internacionais de seguranga da
informaeao, conferindo a toda e qualquer informaeao, dado, eomunicaeao ou
conhecimento inserido no software ou por ele trabalhaclo os atributos do
confideneialidade, integridade cla informaeao, disponibilidade, autenticidacle
e irretratabilidade.
Converter e inserir no software a ser lieenciado toda a base dc dados
constante' do software anteriormente utilizado;
Desenvolvirnento do software em linguagem PHP com Delphi no minirno xe8;

3 1 1.1. RECURSOS D0 SISTEMA:

Q Cadastros °
Cadastro de noticias
Cadastro de galeria de fotos
Cadastro de videos
Cadastro de Audios;
Cadastro tie agentes politicos
Permits aciicionar o faeebook na pagina do site
Permite configurar cores e temas para o site
Permits criar e publicar [noticias, eventos, fotos e videos)
Permite disponibilizar links
Permite ptiblicar banner para frente do site
Permite publioar qualquer docurnento seja em JPG 01.1 PDF
Caolastro com tela cle concurso proeesso seletivo;

m] Cadastro de todas licitaeoes corn tela de contratos/Aditivos;
n) Cadastro de unidades gestoras e executoras;

II
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- Atendimento aos portais: r

all LRF (Lei de Acesso a Informagao);
b) Portal de despesas e receitas;
cj| Integrado ao sistema Sic;
cl) Publieaooes de leis e outros dooumcntos;
ejl Ouvidoria;
f] Licitaeoes;
g) Convenios;

- A Camara:

all A Camara;
bl l-listoria;
cl Sitios; I
cljl Prédios pfiblieos;
ejl Eventos;
i] Cadastros dos vereadores

- Publicagoes cloeuxuentos oficiais:

a] Leis;
b) Portarias;
C] Decretos;
d] Editais;
e) e outros; ‘

3.2.1 - IMPLANTAQAO DE um soweao Tscnotosxcn INFORMATIZADA
mcwrnno, Mromoio, PARAMETRIZAQAO, eos'roM1zAoAo,
rnsrmmenro OPERACIONAL, com A IMPLANTAQAO no sorrwmzs es
GERENCIAME1\lTO no SITE OFICIAL.

3.2.1.1. A instalaoao sera exeoutada quando da contrataeao, sendo esta a
primeira atividade da ernpresa eontratada, instalar o sistema em todos os
departamentos‘necessaries e ainda implantar todos os baneos de dados
necessaries a execueao dos servioos.

3.2.1.2. Treinamento para a equips técnica ole cada Setor da Camara
Municipal do Icapui. Apos a instalaoao e irnplantaeao dos sistemas, sera
executado o treinamento do pessoal que utilizara o sistema em sua rotina de
trabalho. Este‘servic;o devera ser realizaclo no minimo de 30 (trinta) horas,
havendo necessidade de mais algurna infonnaeao e/ou treinarnento a ernpresa
tera obrigaeao de atender a demanda da eontratante .

3.2.1.3. A licitante ganhadora do certame, devera utilizar procedimentos
normatizados para as instalaeoes de todas as unidades do presente objeto.

Cfim om Municipal de irnpnf
Runjoca Gnidino, 125 - Centre - Icapuf/CE — CEP: 62.810-000
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sua secle, clurante o decorrer de
gao do software e treinamento dos usuarios,

I-IA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACDES
rnente.

. . .5. A licitante devera apresentar declaraeao com indicaoao explicita da
equipe técnica, pertencente ao seu quadro permanente, adequada e disponivel
para a realizaoao do obieto desta solicitaeao, assinada pela licitante e pelos
respectivos profissionais, composta de no minimo O1 [um] engenheiro eletronico e
Ollurnl profissional com er-tperiencia ern desenvolvimento de software. A
comprovagao de vinculaeao ao quadro permanente da licitante sera feita:

a) Para socio, mediante a apresentaoao do cstatuto social/contrato social e
Q seus aditivos.
~ b] Para diretor, mediante a apresentagao da ata de eleioao e posse da atual

diretoria, 'registracla_junto ao orgao cornpetente. -
c] Se o profissional integrante da equipe teenica nao for socio e /ou diretor da

empresa, a cornprovaoao se dara mediante a apresentagao da copia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social [CTPS] ou contrato de prestaeao do
servigos devidamente assinado e celebrado na forma da lei.

d] A experiéheia do profissional na area devera sor dernonstrada através do
l atestados, certidoes, carteiras de trabalho, doeurnentos publicos oficiais ou

outro equivalents, comprobatorios da atuaeao clireta do prolissional. O
respective doeumento devera ter identificagao do assinante e em se
tratando de documents fornecido por pessoa juridica de direito
privado, este devera vi: com firma reconhecida do assinante.

e] O profissional indioado no subitem 3.2.1.5 devera partieipar
permanenternente do servieo obieto desta licitaeao, adrnitindo-se a

i substituieao por profissionais de expcriéncia equivalents ou superior, desde
i Q que aprovada pela administraeao.

3.3.1 - L1cENd1AME1~rro DE DIREITO DE Uso DE SOFTWARE es voraes
stsrnorncs DA eiimssui MUNICIPAL DE ICAPUl - o sist TH
disponibilizar:

‘ 3.3.1.1- CARAC’I‘ERlSTICAS GERAIS
O Sistema Digital de Votaeao dev

I aplicativos, com todos os
presenrgas dos ve
relatori

O
ema deve

e agregar urn cornpleto oonjunto de software e ‘
recursos capazes de realizar as tarefas de registros de r

readores, hem eoino as votaeoes, em todas as suas modalidades:
os, temporizagoes, relégio, monitoraeao dos nomes, rnensagens em

plenario, voto digital com acionamento via Tablet, e recursos operacionais
dedicados ao Presidents da reuniao. A plataforma do Sistema deve utilizar o
padrao Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10.

- PAINEL ELETRGNICO no PLENAR10
l
l

l
l

l
Cciinara Muiiicipni de icapui j W *7 7 7 kl‘ gé
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O software de gerenciamento do sistema devera permitir a visualizaoao no painel
do Plenario [quer seja este composto de monitores de LED, Plasma ou LCD, quer
seja visualizado via projetor digital], dos seguintes elementos:

I NOMES DOS VEREADORES E IDENTIFICAQ§tO DE PARTIDOS
O painel! devera conter espaeo para mostrar, através do legcndas

programaveis, o nome e o partido dos 11 (onze) parlamentares.
1 INDICADORES DE VOTOS

Na sequenoia de eada norne do parlamentar, o painel devera dispor de
dispositivo sinalizador programavel para identificar a prcsenoa e 0 tipo de voto
registrado.

— I

I CRONOMETRO
O Software disponibiliza de urna opcao de cronornetro, para oradores e

aparteantes, rnostrando a foto do vcreador que esta com a palavra e com alta
visibilidade podendo ser vista de qualquer lugar do plenario. Esse cronornetro é
programavel c possui urn alerta sonoro indicando que o tempo esta perto de
finalizar. °

I TOTALIZADORES
O licitante cleve considerar mostradores numericos de alta visibilidade a

partir de qualquer ponto nas dependérleias internas do Plenario, incluindo
respectivas legendas sim, nao, abstencao e total.

I MENSAG-ENS.
Painel prograrnavel corn capacidade para mostrar caraoteres alfanuméricos e

perfeita visibilidade a partir de qualquer ponto nas dependencias internas do
Plenario.

- CAMPAINHA SONORA
Urna fundao do software de indicar o inicio e 0 firn da votagao assim corno

tambem o encerramento dos tempos dos oradores e aparteantes.
Tons por funcao de encerramento de votacoes, encerrarnento de reuniao,

encerramento do tempos para oradores e aparteantes.
I TERMINAL DE VOTAQAO

Disponibilizar 10 [dez] licencas de aplicativos, que deverao ser destinados as
mesas dos parlamentares e O1 [un-la) na Mesa do Presidents da reuniao,
totalizando l1 (onze) licengas. A tela principal do aplicativo para uso nos tablets e
que servirao de terminals, devcra conter teclas para registrar o voto digital de cada
parlamentar, corn as seguintes opooes: (sim, nao, abstencao].

I MONITORA(}§O E COMANDO DO OPERADOR DO SISTEMA.
O software deve possibilitar o acompanhamento pelo operador de todas as

informaeoes constantes no Paine] Eletronico, e scra instalado e conligurado em
um dispositjvo portatil (Notebook) ou Cornputador Desktop. Este recurso deve ser
irlstalado com um excelente padrao estético. Os recursos minimos a serem
consideraclos para este dispositivo sao: cronometros de orador e aparteantes, lista
dos nomes dos parlamentares corn respeetivos partidos, presencas individuals
registradas, votos individuais registrados, totalizadores [sim, nae, abstencao],
alérrl de comandos disponiveis para iniciar e terrninar a reuniao, acionarnento do

Ccimura Municipal‘ de icupuf
Runjora Gflidifld, 125 ' CEHCFO - lC0pl'.ll'/'CE- CEP: 62.319-U00
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al I 0 d -v p I n -.-arme sonoro, termino as votaooes, e terrmno das temporizacoes para oradores e
aparteantes.
3.3.1.2 - CARACTI-3RiSTICAS ESPEClFICAS no PROGRAMA DE conrnors

O software deve permitir o controle do conjunto dos equipamentos, suas
funooes e apresentacao de resultados devem estar centralizados em apenas urna
unidade e coippletamente acessiveis por um unico operador, devendo set
disponibilizados dc forrna clara e direta através de proccdimentos avaneados de
programacao. Cada modulo ou funeao devera receber procedimentos operacionais
que garantarn 0 maxirno aproveitarnento de suas finalidades distintas.
3.3.1.3 - CARACTERISTICAS BASICAS DO SISTEMA DE VOTAQAO

O atendimento ao processo legislative desta Casa deve passar pelas
seguintcs caracteristicas minimas, conforms abaixo relacionadoz

0 TAREFAS GERAIS
a] - Registro de todas as ocorréncias operacionais do sisterna para recuperacao e
acompanharnento posterior;
b] - Registro de todas as ocorréncias do funcionamento do hardware.

. TAREFAS Espscirlcss
REGISTRADORES DE PRESENQAS E VOTOS
Mapear, habilitar, selecionar registrador especial, desabilitar.
REUNIILO — ABERTURA E CONTROLE DO GRANDE EXPEDIENTE

O sistema devera exeoutar de forma simultanea, a abertura da reuniao,
incluir norne e'pararnetros especificos de identiiicacao, data, hora, habilitar o
registro das presencas pelos vereadores e acionar as demais tarefas necessarias.
REUNIAQ

Abertura e controle do pequeno expedientc.
VOTAQIKO - ABE-RTURA E ACOMPANHAMENTO

O sistema devera executar a sequéncia da abertura e registrar nome,
identificacao, data, hora, nome da rnatéria cm votacao, tipo de votacao,
acionarnento do cronornetro, alarrne sonoro c todas as dernais tarefas necessarias.
voracao - FECI-IAMENTO

O sistema devera executar a sequéncia do fechamento da votacao ativada,
depurar e arnimcnar os resultados, acionar os mostradores de resultados,
desabilitar os terrninais dos vercadores, desativar o cronometro, renovar as
mensagens, acionar o alarrne sonoro, armazenar e disponibilizar todos os
resultados.
DO CONTROLE DAS PRESENQAS

O vereador podera registrar a sua presenca no painel eletronico atraves de
qualquer termirial de votacao do plenario.

O Vereador, para registrar a sua presenga, devera se identificar previarricntc
no sistema através de sua senha pessoal

O software devera portar recurso comandado pelo operador para mostrar ou
nao as presencas registradas pelos vereadores, inclusive 0 total registrado.

O presidents da reuniao podera solicitar recomposicao dc quorum a
qualquer momento, através de comando do operador, momento em que o SlStl3ITlEl
devera zerar as preseneas anteriormente rcgistradas.
VOTAQAO - RECURSOS ESPECiFlCOS

_ _j _,___ _ ____ _ __ ____ __ ............. .. __ _ ____ __ _ _ — ———— 4- - —— 1:: Qfll 1 - - ‘-
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O vereador podera registrar o seu voto somente a partir das seguintes eondicoes:
a) - Utilizar terminals previamente habilitados;
b) ~ Apes ldentificar-se atraves dc sua senha pessoal e/ou pelo sistema de
identificacao biométrico;
c] - Ter a sua presenca registrada;
d) - Selecionar o voto através das teclas especificas;
e) - Observar 0 inicio e iirn do periodo de votaoao através do cronc-metro do painel;
ll - O Presidents da rcuniao devera ter a sua disposicao, comando para eneerrar
ou nao a votaoao, assim como exibir ou nao os resultados;
g] - Os relatorios deverao estar a disposicao imediata do Presidents da reuniao,
quando solicitados;
O sistema devp perrnitir o controle de votaeao nominal ostensiva e nominal
secreta, prevista no Regirnento lnterno desta Carnara Municipal.

3.3.1.4 - DA LICENSA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA
A licenca cle uso do software de gerenciamento do sistema e do software dos

registradores de presenca e votacao tera validade de acordo com o contrato
firmado entre as partes.
3.3.1.5 - ea osasnrm E Assisrsncm TECNICA

O software devera ter garantia corn as deviclas Correcoes no que conccrne as
falhas e/ou impropriedades do software, pelo periodo da Licenca, bem como o
fornecimento de suporte tecnico/operacional.

Help: O sisterna deve dispor de ajuda on-line c perrnitir navegacao entre
as telas, tudo de forma padronizada, bern como o suporte podera ser dado via
telefone, ou acesso rcrnoto.

IV. JUSTIFICATIVA:
4-.1. A Camara Municipal de leapui no intuito de adotar procedimentos internos
para garantir o gerenciamento e controle das despesas publicas, e de assegurar o
acesso a Informaq:6es,VlSE1 contratar empresa com experiéncia profissional na prestaqio
de services do licenciarnento de sistemas de inforrnatiea [SOFTWARE], na
expectativa de afacilitar 0 acesso a inforrnacoes aos orgaos da administracao
publica e tambem a toda a populacao.

V. DO VALOR ESTIMADO:
5.1. O valor estimado para a execueao dos services é de R$ 93.59932 (noventa
e trés mil quiiihentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)
apurado pela media dos valores obtidos nas pesquisas de precos solicitadas,
sendo que estcs estao do acordo com os precos praticados no mercado local e ou
regional.

‘ 7, _ __

VI. DO TERMO DE CONTRATO:

__4
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6.1. O contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua
assinatura e vigera pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso
seja permitido p'elo artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/ 93.

VII. DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento sera feito na proporcao da execucao dos servicos licitados, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da
despesa/ fiscal de contrato, acompanhadas das Certidoes Federal (abrangendo as
contribuicoes sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT do contratado, todas
atualizadas, observadas as condicoes da proposta.

VII. no PRAZO DE ExEcU<;A0 E no LOCAL DA PRESTAQAO DOS SERVIQOS:
- Implantagao e Instalacéo dos Sistemas nos Setores da Camara Municipal

de Icapui. A instalacao sera executada quando da contratacao, sendo esta a
primeira atividade da empresa contratada, instalar os sistemas em todos os
departamentos necessarios e ainda implantar todos os bancos de dados
necessaries a execucao dos servicos. Este servico sera pago separadamente
do aluguel do software. O prazo de execucao para implantacao e instalaoao
sera de no maximo 15 (quinze) dias.

I Treinamento para a equipe técnica de cada Setor da Camara Municipal de
Icapui. Apos a instalacao e irnplantacao dos sistemas, sera executado o
treinamento do pessoal que utilizara os sistemas em sua rotina de trabalho,
sendo esta a segunda atividade da empresa contratada, treinar todos os
servidores que utilizaram os sistemas. Este servigo sera pago
separadamente do aluguel do software. O prazo de execucao para
treinamerlto da equipe técnica sera de no méximo 15 (quinze) dias.

6 I Aluguel da Licenca de Uso Mensal dos Sistemas (software). So depois da
implantacao, instalagao e treinamento, a empresa podera cobrar polo
aluguel do software. Portanto, 0 aluguel do software, sornente podera sera
cobrado, -apos 30 [trinta) dias da contratacao, estando neste prazo os
sistemas implantados e instalados nos setores da Camara Municipal de
Icapui e ainda estando toda sua equipe treinada e apta a usar o software. A
contratada devera dar suporte técnico continuo ao uso dos sistemas
(software), e 0 prazo para 0 aluguel sera de 12 (doze) meses.

- Os servicos serao executados nos locais determinados pela
Municipal de Icapui/ CE

Camara

IX. DA APRESENTAQAO DOS PREQOS:
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6.1. O contrato produzira seus juridicos e legals efeitos a partir data de sua
assinatura e vigera pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso
seja permitido 1:ielo artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/ 93.

VII. DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento sera feito na proporcao da execucao dos services licitados, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da
despesa/ fiscal de contrato, acompanhadas das Certidoes Federal (abrangendo as
contribuicoes sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT do contratado, todas
atualizadas, observadas as condicoes da proposta.

VII. no PRAZO DE Exscecilo E no LOCAL DA PRESTAQAO DOS SERVIQOS:
- Implantacao e Instalacao dos Sistemas nos Setores da Camara Municipal

de Icapui. A instalacao sera executada quando da contratacao, sendo esta a
primeira atividade da empresa contratada, instalar 0s sistemas em todos os
departamentos necessarios e ainda implantar todos os bancos de dados
necessaries a execucao dos services. Este servico sera pago separadamente
do aluguel do software. O prazo de execucao para implantacao e instalacao
sera de no maximo 15 (quinze) dias.

I Treinamento para a equipe técnica de cada Setor da Camara Municipal de
Icapui. Apos a instalacao e irnplantacao dos sistemas, sera executado o
treinamento do pessoal que utilizara os sistemas em sua rotina de trabalho,
sendo esta a segunda atividade da empresa contratada, treinar todos os
servidores que utilizaram os sistemas. Este servico sera page
separadamente do aluguel do software. O prazo de execucao para
treinamerlto da equipe técnica sera de no méximo 15 (quinze) dias.

6 I Aluguel da Licenca de Uso Mensal dos Sistemas (software). So depois da
implantacao, instalacao e treinamento, a empresa podera cobrar polo
aluguel do software. Portanto, o aluguel do software, sornente podera sera
cobrado, -apos 30 [trinta) dias da contratacao, estando neste prazo os
sistemas implantados e instalados nos setores da Camara Municipal de
Icapui e ainda estando toda sua equipe treinada e apta a usar 0 software. A
contratada clevera dar suporte técnico continuo ao uso dos sistemas
(software), e 0 prazo para 0 aluguel sera de 12 (doze) meses.

- Os servicos serao executados nos locais determinados pela
Municipal dc Icapui/ CE

Camara

IX. DA APRESENTAQAO DOS PREQOS:
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9.1. Na proposta de preeos devera constar a especificacao detalhada do item nos
quantitativos solicitados, 0 valor unitario e total, em moeda nacional, em
algarismo e por‘ extenso, ja considerando todas as despesas, tributos, impostos,
taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre 0
objeto;
9.2. Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta apresente 0 Menor
Prego Global, desde que atenda as exigéncias contidas neste Projeto Basico e no
edital da licitacao.

O

X. DA no'rAcAo ORQAMENTARIA:
10.1. A despesa decorrente desta licitacao correra a conta dos recursos oriundos
da CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUi/CE -- RECURSOS ORDINARIOS, NA
SEGUINTE DOTAQAO ORQAMENTARIA: 01.01-01.031.0001.2.0o1 ELEMENTO
DE DESPESAS: 8.3.90.39.00/3.3.90.40.00 RECURSOS ORDINARIOS.

XI. D0 REQUISITO MINIMO:
11.1. CAPACITAQKO TECNICO-OPERACIONAL
11.1.1. Apresentar, no minimo, O1 [urn] atestado de capacidade técnica, emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que 0 licitante
esteja executando ou tenha executado services compativeis ou similares corn 0
objeto da licitacao.
1 1.2. CAPACITAQ!-KO TECNICO-PROFISSIONAL
1 1.2.1. A licitante devera apresentar declaracao com indicacao explieita da equipe
técnica, pertencente a0 seu quadro permanente, adequada e disponivel para a
realizacao do objeto desta solicitacao, assinada pela licitante e pelos respectivos
profissionais, composta de no minimo 01 (um) engenheiro eletronico e 01(um)
profissional com experiéncia em desenvolvimento de software. A cornprovacao de
vinculacao a0 quadro permanente da licitante sera feita:

i] Para socio, mediante a apresentacao do estatuto social/contrato social e
seus aditivos.

g) Para diretor, mediante a apresentacao da ata de eleicao e posse da atual
diretoria, ‘registrada junto ao orgao competente.

h) Se 0 profissional integrante da equipe técnica nao for socio e/ou diretor da
empresa, a comprovacao se dara mediante a apresentacao da copia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestacao de
servicos devidamente assinado e celebrado na forma da lei.

i) A experiéncia do profissional na area devera ser demonstrada através de
atestados, certidoes, carteiras de trabalho, docurnentos publicos oficiais ou
outro equivalente, comprobatorios da atuacao direta do profissional. O
respectivo documento devera ter identificacao do assinante e em se tratando
de documento fornecido por pessoa juridica de direito privado, este devera
vir com firma reconhecida do assinante.

Cfimara Municipal de Icapui
Rua Joca Galdino, 125 - Centro — lcapui/CE - CEP: 62.810-000

. Fone (88) 3432.12.30/CNP]: 35.050.-442/0001-27/i.E.: 06.920406-3
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9.1. Na proposta de precos devera constar a especificacao detalhada do item nos
quantitativos solicitados, 0 valor unitario e total, em moeda nacional, em
algarismo e por, extenso, ja considerando todas as despesas, tributos, impostos,
taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre 0
objeto;
9.2. Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta apresente 0 Menor
Preco Global, desde que atenda as exigéncias contidas neste Projeto Basico e no
edital da licitacao.

O

X. DA n0'rAcAo ORQAMENTARIA:
10.1. A despesa decorrente desta licitacao correra a conta dos recursos oriundos
da C1’-IMARA MUNICIPAL DE ICAPUI/CE -- RECURSOS ORDINARIOS, NA
SEGUINTE 1)o'rAcAo ORQAMENTARIA: 01.01-01.031.0001.2.001 ELEMENTO
DE DESPESAS: 3.3.90.39.00/3.3.90.40.00 RECURSOS ORDINARIOS.

XI. D0 REQUISITO MINIMO:
11.1. CAPACITAQAO TECNICO-OPERACIONAL
11.1.1. Apresentar, no minimo, O1 [um] atestado de capacidade técnica, emitido
por pessoa juridica dc direito publico ou privado, comprovando que 0 licitante
csteja executando ou tenha executado services compativeis ou similares corn 0
objeto da licitacao.
1 1.2. CAPACITAQ!-KO TECNICO-PROFISSIONAL
1 1.2.1. A licitante devera apresentar declaracao com indicacao explicita da equips
técnica, pertencente ao seu quadro permanente, adequada e disponivel para a
realizacao do objeto desta solicitacao, assinada pela licitante e pelos respectivos
profissionais, cpmposta de no minimo 01 (um) engenheiro eletronico e 01(urn)
profissional com experiéncia em desenvolvimento de software. A cornprovacao cle
vinculacao ao quadro permanente da licitante sera feita:

i] Para socio, mediante a apresentacao do estatuto social/contrato social e
seus aditivos.

g) Para diretor, mediante a apresentacao da ata de eleicao e posse da atual
diretoria, ‘registrada junto ao orgao competente.

h) Se 0 profissional integrante da equipe técnica nao for socio e/ou diretor da
empresa, a comprovacao se dara mediante a apresentacao da copia da
Carteira de Trabalho c Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestacao de
servicos devidamente assinado e celebrado na forma da lei.

i) A experiéncia do profissional na area devera ser demonstrada através dc
atestados, certidées, carteiras dc trabalho, docurnentos publicos oficiais ou
outro equivalentc, comprobatorios da atuacao direta do prolissional. O
respectivo documento devera ter identificacao do assinante e em se tratando
de documento fornecido por pessoa juridica de direito privado, este devera
vir com firma reconhecida do assinante.

Cdrnara Municipal do Icapui
Rue Joca Galdino, 125 - Centre — lcapui/CE - CEP: 62.810-000

. Fone (88) 3432.12.30/CNP]: 35.050.-442/0001-27/i.E.: 06.920406-3
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j) O profissional indicado no subitem 11.2.1 devera participar
permanentemente do servioo objeto desta licitacao, admitindo-se a
substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aproviada pela administracao.

XII. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
12.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condieoes
necessarias ao' pleno cumprimento das obrigagoes decorrentes do Terrno
Contratual, consoante estabelece a Lei N° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
12.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual, o qual sera
acompanhado e fiscalizado pelo Sr. Tarcisio Reboleas Braga Filho - Gestor de
contratos, conforme 0 Art. 67 da Lei 8.666/93;
12.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execucao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias
corretivas.
12.4. Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /
Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente, dentro dos prazos
determinados no contrato.

XIII. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
13.1. Executar o objeto do termo de contrato de acordo com as condieoes e prazos
estabelecidos no processo licitatorio;
13.2. Encarninhar para o Setor Financeiro da (0) CONTRATANTE as notas de
empenhos e respectivas notas fiscais/faturas, juntarnente corn a CND Federal,
Estadual, Municipal, Trabalhista, e CRF do FGTS, correspondentes aos servicos
prestados, depois de atestado pelo setor competente;
13.3. Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e ou irregularidadcs
apontadas pela 'Contratante;
13.4. Aceitar nas mesmas condiooes contratuais os acréscimos e supressoes ate o
lirnite fixado no § 1°, do art. 65, da Lei N° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
13.5. Fica a contratada na obrigaoao de manter, durante toda a execucao do
contrato, em compatibilidade com as obrigacoes por ele assumidas, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na Tomada de Precos.
13.6. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se
verificarem vicios, clefeitos ou incorrecoes resultantes da execucao.
13.7. A Contratada e responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto,
na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acompanhamento pelo orgao interessado.
13.8. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

Camara Municipal de lcapui
Ruajoca Galdino, 125 - Centro — lcapui/CE - CEP: 62.810-000

Fane (88) 34.32.1230/ CNPJ: 35.050.442/0001 -27/I.E.: 06.920406-3
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j) O profissional indicado no subitem 11.2.1 devera participar
permanentemente do servigo objeto desta licitaoao, admitindo-so a
substituigao por profissionais dc cxperiéncia equivalcnte ou superior, desde
que aproviada pela administragao.

XII. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
12.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigoes
necessarias a0' pleno cumprimento das obrigagoes decorrentes do Termo
Contratual, consoante estabelece a Lei N° 8.666/93 e suas alteraooes postcriores;
12.2. Fiscalizar e acompanhar a cxecuoao do objeto contratual, 0 qual sera
acompanhado e fiscalizado pelo Sr. Tarcisio Rebolqas Braga Filho - Gestor de
contratos, conforme 0 Art. 67 da Lei 8.666/93;
12.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia rclacionada com a
execuoao do objeto contratual, diligcnciando nos casos que exigem providéncias
corretivas.
12.4. Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /
Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competentc, dcntro dos prazos
determinados no contrato.

XIII. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
13.1. Executar o objeto do termo dc contrato dc acordo com as condigoes e prazos
estabclecidos no processo licitatorio;
13.2. Encarninhar para o Setor Financeiro da (0) CONTRATANTE as notas do
empenhos e respcctivas notas fiscais/faturas, juntarnente com a CND Federal,
Estadual, Municipal, Trabalhista, e CRF do FGTS, correspondentcs aos servigos
prestados, depois de atestado pelo setor competcnteg
13.3. Providenciar a imediata corrcoao das deficiéncias e ou irregularidadcs
apontadas pela 'Contratante;
13.4. Aceitar nas mesmas condigoes contratuais os acréscimos e supressoes até 0
limite fixado no § 1°, do art. 65, da Lei N° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.
13.5. Fica a contratada na obrigaoao dc manter, durante toda a cxecuoao do
contrato, em compatibilidade com as obrigagocs por clc assumidas, todas as
condiooes dc habilitagéo e qualificagao exigidas na Tomada de Pregos.
13.6. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que so
verificarem vicios, defeitos ou incorreooes rcsultantes da execugao.
13.7. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragao ou a terceiros, decorrentcs dc culpa ou dolo, sua ou de preposto,
na cxecuoao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizaoao ou 0 acompanhamento pelo orgao interessado.
13.8. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

Cfimara Municipal de lcapui
Ruajoca Galdino, 125 - Centro — lcapui/CE - CEP: 62.810-000

Fone (88) 34.32.1230/ CNPJ: 35.050.442/0001 -27/I.E.: 06.920406-3
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13.9. A CONTRATADA utilizara, na execucao dos servicos, profissionais
capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades compartilhadas que
podem ser desempenhadas por profissionais de outras areas.
13.10. A CONTRATADA executara os servicos, na sede da Contratante ern local a
ser previarnente, designado por esta, dentro dos padroes e norrnas.
13.11. A CONTRATADA, nao assinara documentos ou pecas elaboradas por
outrern, alheio a sua orientacao, supervisao e fiscalizacao.
13.12. A CONTRATADA, devera manter a Contratante informada sobre 0
andamento dos servioos, informando-a sernpre que se registrarem ocorréncias
extraordinarias.
13.13. A CONTRATADA, guardara sigilo sobre informacoes e documentos
fornecidos pela Contratante, em decorréncia dos servieos objeto do presente
contrato, adotando medidas internas de seguranga.
13.14. A CONTRATADA devera apresentar relatorio mensal, com detalhamentos
dos servicos, atestado pelo gestor.

O

XIV. DISPOSIQCES FINAIS:
14.1. Este projeto basico, visa atender as exigéncias legais para o procedimento
licitatorio na modalidade tomada de precos, constando todas as condicoes
necessarias e suficientes, ficando proibido por este termo exigir clausulas ou
condiooes que comprometam, restrinjam, ou frustrem 0 carater competitivo e
estabelecam preferéncias ou destinacoes em razao de naturalidade dos licitantes
ou de qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para sua
especificacao.
14.2. Reproduza-se fielmente este projeto basico na minuta do edital e edital.

O
O

O

I
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13.9. A CONTRATADA utilizara, na execugao dos servigos, profissionais
capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades compartilhadas que
podem ser desempenhadas por profissionais dc outras areas.
13.10. A CONTRATADA executara os serviqos, na sede da Contratante ern local a
ser previamente, designado por esta, dentro dos padrocs e norrnas.
13.11. A CONTRATADA, nao assinara documentos ou pegas elaboradas por
outrcrn, alheio a sua orientaqao, supervisao e fiscalizagao.
13.12. A CONTRATADA, devera manter a Contratante informada sobre 0
andamento dos servigzos, informando-a sernpre que se registrarcm ocorréncias
extraordinarias.
13.13. A CONTRATADA, guardara sigilo sobre informagoes e documentos
fornecidos pela Contratante, em decorréncia dos serviqos objeto do presentc
contrato, adotando medidas internas dc scguranga.
13.14. A CONTRATADA devcra apresentar relatorio mensal, com dctalhamentos
dos servigos, atestado pelo gcstor.

O

XIV. DISPOSIQCES FINAIS:
14.1. Estc projeto basico, visa atender as exigéncias legais para 0 procedirnento
licitatorio na modalidade tomada de preoos, constando todas as condiooes
necessarias e suficientes, ficando proibido por este termo exigir clausulas ou
condiooes que comprometam, restrinjam, ou frustrem 0 carater competitivo e
estabeleoam preferéncias ou destinagoes em razao do naturalidade dos licitantes
ou de qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para sua
especificaoao.
14.2. Reproduza-se fielmente este projeto basico na minuta do edital e edital.
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_ _ _ ANFEYSO 1! _ - 1 -
PROPOSTA PADRONIZADA

PROPOSTA DE PREQOS
i

A Cornissao Perrnanente de Licitacao da Camara Municipal de
Icapui/CE.

O Licitante ,_ , , CNPJ N.° , por
seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:. . . . . tQue acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmen e a
Lei n ° 8 666/93 e suas alteracoes e as condicoes da TOMADA DE PREQOS
N° 201§.O8.27.1, que tem como objeto a Contrataqao de empresa
especializada em implantacao, customizaeao e capacitaoao, para
licenciamento de direito de uso, 11‘1C1l11ndO manuteneao e suporte

' ° ' ft re detécnico em software de gerenciamento do site oficial e so wa
votaeio eletrouica da Cfimara Municipal de Icapui, conforme

if" 6es contidas no projeto basico, Anexo I deste Edital.espec wag
Que, até a presente data nao existe fato que invalide 0 seu Certificado

de Registro Cadastral — CRC, ora apresentado para fins de habilitacao;. . . . . d L 7°Que para fins de cumprimento ao disposto no 11'lC1SO XXXIII 0 ar
da Constituicao Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.° 8.666/93), nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor de dezesseis anos;

Que nao existern fatos que nos irnpecam de participar deste processo
licitatorio. Assim, assumimos o cornpromisso de bem e fielmente atender as
exigéncias para a execucao do objeto abaixo cotado, caso sejamos
proclamados vencedores.

Que assumimos o comprornisso de bem e fielmente executar os
servicos especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente
licitacao. _

...z>"">W?% "M.
vi *0,"

3
n.:~a'?l3/

n

OBJETO ND TDE VALOR VALOR
ITEM U Q UNITARIO R$ TOTAL 12$__ ____::;___

\Licenciamento de direito de uso, Mes
1 incluindo manutencao e suporte técnico

' jem sofiwizre de gerenciamento do site
oficial da Camara Municipal de Icapui.

12 I

I do site oficial.

Implantaoao de uma solueao tecnolégica serv
, informatizada incluindo, migragao,

2. \paramet1-izagfio, customizaefio,
‘It:-einame:}to ope:-acional, com i
iimplantaeao do software de gerenciamento

93

01 ‘ ‘ I.

3 Licenciamento de direito de uso, Mes 12
' incluindo manutencao e suporte técnico 1

1.- _ __. ___,_ ___ ,

:7 I Cdmara Municipal de lcapui
Ruajoca Galdina, 125 - Centro - lcapui/CE — CEP; 62.810-000

Fone (88) 3432.12.30 / CNP]: 35.050442/0001-2 7/l.E.: 06.920406-3
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_ _ _ ANFEYSO 1! _ - I ,
PROPOSTA PADRONIZADA

PROPOSTA DE PREQOS
i

A Cornissao Perrnanente de Licitacao da Camara Municipal de
Icapui/CE.

O Licitante *_ 1 , CNPJ N.° , por
seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:. . . . . tQue acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmen e a
Lei n ° 8 666/93 e suas alteracoes e as condicoes da TOMADA DE PREQOS
N° 201§.O8.27.1, que tem como objeto a Contrataqao de empresa
especializada em implantacfio, customizacao e capacitaqao, para
licenciamento de direito de uso, 11‘1C1l11ndO manutencao e suporte

' ° ' ft re detécnico em software de gerenciamento do site oficial e so wa
votaqio eletrfiuica da Cfimara Municipal de Icapui, conforme

if" 6es contidas no projeto baisico, Anexo I deste Edital.espec wag
Que, até a presente data nao existe fato que invalide 0 seu Certificado

de Registro Cadastral — CRC, ora apresentado para fins de habilitacao;. . . . . d L 7°Que para fins de cumprimento ao disposto no 1I'lC1SO XXXIII 0 ar
da Constiiuicao Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.° 8.666/93), nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor dc dezesseis anos;

Que nao existern fatos que nos irnpecam de participar deste processo
licitatorio. Assim, assumimos 0 compromisso de bem e fielmente atender as
exigéncias para a execucao do objeto abaixo cotado, caso sejamos
proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os
servicos especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente
licitacao. _

...z>"">W?% "M.
vi *0,"

-W
n.:~a'?l3/

n

OBJETO ND TDE VALOR VALOR
ITEM U Q UNITARIO R$ TOTAL 12$__ ____::;___

\Licenciamento de direito de uso, Mes
1 incluindo manutencao e suporte técnico

' jem sofiwizre de gerenciamento do site
oficial da Camara Municipal de Icapui.

12 I

I do site oficial.

Implantacfio de uma soluqfio tecnolégica serv
\ informatizada incluindo, migragio,

2. \parametrizag§.o, customizagfio,
‘It:-einame:}to ope:-acional, com i
iimplantacao do software de gerenciamento

93

01 ‘ ‘ I.

3 Licenciamento de direito de uso, Més 12
' incluindo manutencao e suporte técnico \

is _ __. ___._ ___ .

:7 V Cdmura Municipal de lcapui
Ruajoca Galdino, 125 - Centro - Icapui/CE — CEP; 62.810-000

Fone (88) 3432.12.30 / CNP]: 35.050.-142/0001 -2 7/l.E.: 06.920406-3
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em softwgre e aplicativos de votaedo
eletronica para micro da mesa diretoraI
e 10 tablets que servirao de terminal de
controle e visualizacao da Presidéncia e nos \ I I
10 tablets funcionarao os microterrninais ‘
de votacao de cada Vereador da Camara
Municipal -‘dc Icapui.

Instalaeao, otimizagao, configuraeao do serv O1
software e aplicativos no computador que
Iservira de terminal de controle e
visualizacao da Presidéncia, nos 10 tablets

Ionde funeionarao os microterminais de
votacao de cada Vereador; preparaeao e

O 4 configuraeao da rede wifi, para
' comunicacao do terminal de gereciamento, |

tv e os tablets ; montagem e conflguracao
de dois aparelho de tv, que servira cornoI
painel eletronico apregoador; c0nfigura.o€\oI
de placa multigat com a mesa dc som

rmitir a comunicaeao dos tabletspara pe
com mesa de som.

I I TOTAL 12$ _ . _,___ __-_ - - , ,
Valor Global: R$ (VALOR POR EXTENSO).
Validade da Propostaz 60 [sessenta) dias. I

Prazo de Exécucao: de acordo com o projeto bisico.

IO Proponente:
CNPJ:

IEndereco:
Cidade/UF: ~ .
Telefonez |,
Local e data: W ___

I
Assinatura e Carimbo do Proponente

'1 I
I

I

' ~ T r _ _ :— a; .1 _ |‘I I ' Camara Municipal de lcapui
F Ruajoca Galdino, 125' -— Centro —- lcapui/CE - CEP; 52310-090 I

one (ea) 34321230/CNP]: 3s.0sa.442/0001-27/1.11: 06. 920406-3
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em softwgre e aplicativos de votacdo
e1etr6nica para micro da mesa diretoraI
e 10 tablets que servirao dc terminal de
controle e visualizacao da Presidéncia e nos I I I
10 tablets funcionarao os microterrninais I
de votacao de cada Vereador da Camara
Municipal -‘dc Icapui.

Instalagao, otimizagfio, configuraqao do serv O1
software e aplicativos no computador que
Iservira de terminal de controle e
visualizacao da Presidéncia, nos 10 tablets

Ionde funcionarao os microterminais de
votacao de cada Vereador; preparaqao e

O 4 configuraqio da rede wifi, para
' comunicacao do terminal dc gereciamento, I

tv e os tablets ; montagem e conflguracéo
de dois aparelho de tv, que servira comoI
painel eletronico apregoador; 00I1fig111'8.Q5.OI
de placa multigat com a mesa dc som

rmitir a comunicacao dos tabletspara pe
com mesa de som.

Q Q TOTAL 12$ _ 7 _.___ __-_ , , 1 ,
Valor Global: R$ (VALOR POR EXTENSO).
Validade cla Propostaz 60 [sessenta) dias. I

Prazo de Exécucao: de acordo com o projeto bisico.

IO Proponente:
CNPJ:

IEndereco:
Cidade/UF: ~ .
Telefonez |,
Local e data: W ___

I
Assinatura e Carimbo do Proponente

'1 I
I

I

' ~ T r _ _ :— é; :1 _ |I7 1 ' Camara Municipal de lcapui
F Ruajoca Galdino, 125' -— Centro —- lcapui/CE - CEP; 52310-090 I

one (ea) 34321230/CNP]: 3s.0sa.442/0001-27/1.5.: 06. 920406-3

 _ I __ I
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ROCURAQAO

.<NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERE(,'lO> neste
entada por seu (titular, socio, diretor ou representante), Sr.< NO

qualificacao (nacionalidade, estado civil, profissao, RG e CPF)

OUTORGADO: ,<NOME DO CREDENClADO> qualific ‘
O civil, profissao, RG, CPF e enderego.

PODERES: O outorgante
representa-lo _]L1I'1‘IZ
DE PRE

ME ,

' ' acao (n

_ confere
' o a CA

QOS N°
declara "

acionalidade, esta

ao 0utorgado(a) ple
MARA MUNICIPAL D

2019.08.27 1
coes, entregar dura

envelopes de docu
documen

8.tO
>

do

no e
E ICAP

. , podendo
nte 0 pr

mento
taeao n

pertine

gerais poderes para
Ul/CE, relativo a TOMADA

o mesmo, assinar propostas, atas,
ocedirnento os docurnentos de credenciamento,

s de habilitacao e proposta de precos e, assinar toda a
ecessaria, inclusive contratos, e praticar todos os demais atos

ntes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessarios '
cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, oiente d
do artigo 675 ‘do Codigo Civil esta obrigado a satisfaz
contraidas pelo outorgado.

O .

I

ao fiel
e que por forca

er todas as obrigaeoes

(data)

III.(r<;15}é.é.l£.§£.3..nt@ 1....)""""""" "

I

I

iiéamara Muairaipjal de lcapuiwifl I I I 7
' Ruajoca Galdino, 125 - Centro - lcapui/CE - CEP: 62 81

Fone (88) 3432.12.30/ CNP]: 35.050442/0001

T _

II

. 0-000
-2 7/1.5.. 06.920405-3
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AHEXO III _ Z

-* MODELO DE PROCURAQAO/DECLARA§(')ES
ITEM 01 - MODELO DE PROCURAQAO

P

OUTORGANTEI
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ROCURAQAO

.<NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERE(,'lO> neste
entada por seu (titular, socio, diretor ou representante), Sr.< NO

qualificacao (nacionalidade, estado civil, profissao, RG e CPF)

OUTORGADO: ,<NOME DO CREDENClADO> qualific ‘
O civil, profissao, RG, CPF e endereco.

PODERES: O outorgante
representa-lo _]L1I'1‘IZ
DE PRE

ME ,

' ' acao (n

_ confere
' 0 a CA

QOS N°
declara "

acionalidade, esta

ao 0utorgado(a) ple
MARA MUNICIPAL D

2019.08.27 1
coes, entregar dura

envelopes de docu
documen

8.tO
>

do

no e
E ICAP

. , podendo
nte 0 pr

mento
tacao n

pertine

gerais poderes para
U1/CE, relativo a TOMADA

o mesmo, assinar propostas, atas,
ocedimento os docurnentos de credenciamento,

s de habilitacao e proposta de precos e, assinar toda a
ecessaria, inclusive contratos, e praticar todos os demais atos

ntes ao certame em nome cla Outorgante que se fizerem necessaries '
cumprirnento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente d
do artigo 675 ‘do Codigo Civil esta obrigado a satisfaz
contraidas pelo outorgado.

O .

I

ao fiel
e que por forca

er todas as obrigacoes

(data)
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Fone (88) 3432.12.30/ CNP]: 35.050442/0001
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-* MODELO DE PROCURAQAO/DECLARA§(')ES
ITEM 01 - MODELO DE PROCURAQAO

P

OUTORGANTE;
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I = ‘ANEXO III _
MODELO DE PROCURAQAO/DECLARAQOES

B» ITEM O2 -- MODELO DE DECLARAQAO

OBJETO: Contrataoao de empresa especializada em irnplantacao, custornizacao
e capacitaoao, para licenciamento de direito de uso, incluindo manutencao e
suporte técnico, em software de gerenciamento do site oficial e software de
votacao eletronica da Camara Municipal de Icapui, conforme especificacoes
contidas no projeto basico, Anexo I deste Edital.

DECLARAQAO
............ inscrito no CNPJ n°..... . por interméclio de seu
representante legal 0(a) Sr(a) .................................. .., portador(a) da Carteira de
Identidade n9.......................... .. e do CPF n9 ....................... .., DECLARA, para
fins do disposto na TOMADA DE PREQOS N° 2019.08.27.1, que:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialrnente para fins de prova ern processo licitatorio, junto a CAMARA
MUNICIPAL DE ICAPUI/CE, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do
artigo 7°, da Constituicao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem ernprega menores de 16 (dezesseis)
anos em trabalho algum, salvo na condieao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialrnente para fins de prova em processo licitatorio, junto a CAMARA
MUNICIPAL DE; ICAPUI/CE, que concorda integralmente com os terrnos deste
edital e seus anexos;
c] que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacao para
participar no presente certame licitatorio, bem assim que ficarnos cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da
Lei n.° 8.666/93.

I

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

- (data) I

- ~ - - » Q - - - » - . ¢ . . - - . - . - . - - - | - - - - . . - . - - - - - ¢ . . - . . - . - - - - . - - . . . . ..

(representante legal)

in. . 3.\__L ‘£53?‘N

1.,[ngirl’).

Camara Municipal de lcapui I i I Iéjéflfl ?T__mr -
Ruajoca Galdino, 125 - Cencro - lcapui/CE - CEP: 62.810-000

Fons (88) 34.32.1230/ CNPJ: 35'.05'0.442/0001-2 7/l.E..- 06.920406-3
o
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I = ‘ANEXO III _
MODELO DE PROCURAQAO/DECLARAQOES

B» ITEM O2 -- MODELO DE DECLARAQAO

OBJETO: Contratacao de empresa especializada em irnplantacao, custornizacao
e capacitacao, para licenciamento de direito de uso, incluindo manutencao e
suporte técnico, em software de gerenciamento do site oficial e software de
votacao eletronica da Camara Municipal de Icapui, conforme especificacoes
contidas no projeto basico, Anexo I deste Edital.

DECLARAQAO
............ inscrito no CNPJ n°..... . por interméclio de seu
representante legal 0(a) Sr(a) .................................. .., portador(a) da Carteira de
Identidade n9.......................... .. e do CPF n9 ....................... .., DECLARA, para
fins do disposto na TOMADA DE PREQOS N° 2019.08.27.1, que:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em processo licitatorio, junto a CAMARA
MUNICIPAL DE ICAPUI/CE, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e a0 inciso XXXIII, do
artigo 7°, da Constituicao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem ernprega menores de 16 (dezesseis)
anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em processo licitatorio, junto a CAMARA
MUNICIPAL DE; ICAPUI/CE, que concorda integralmente com os terrnos deste
edital e seus anexos;
c] que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacao para
participar no presente certame licitatorio, bem assim que ficarnos cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da
Lei n.° 8.666/93.

I

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

- [data] I

- ~ - - » Q - - - » - . ¢ . . - - . - . - . - - - | - - - - . . - . - - - - - ¢ . . - . . - . - - - - . - - . . . . ..

(representante legal)

:1; . 3.\__I €KT ‘N

ta[nail’).

Ccimara Municipal de Icapui W i W lrréflfl ?T__mr -
Ruajoca Galdino, 125 - Centro - Icapui/CE - CEP: 62.810-000

Fons (88) 34.32.1230/ CNPJ: 35'.05'0.442/0001-2 7/l.E..- 06.920406-3
o
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ANEXO III _
MODELO DE PROCURAQAOIDECLARAQOES

ITEM 03 — MODELO DE DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA-ME ElOU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP

OBJETO: Contratacao de empresa especializada em implantacao, customizacao
e capacitacao, para licenciamento de direito de uso, inoluindo manutencao e
suporte técnico em software de gerenciamento do site oficial e software de
votaeao eletronica da Camara Municipal de lcapui, conforme especificaooes
contidas no projeto basico, Anexo I deste Edital.

C) DECLARAQAO
6

............................... .., inscrito no CNPJ por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(a) .................................. .., portador(a) da Carteira de
Identidade n9.......................... .. e do CPF n9 ....................... .., DECLARA, para
fins do disposto na TOMADA DE PREQOS N° 2019.08.27.1, ser MICRO
EMPRESA-ME ¢E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, nos termos da
legislacao vigente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123/ 2006.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as pena

I

sdaLCl.

0

(data) ............... . .

¢ q u n a - o < on

(representante
legal) ............ . .

I

a

I

I

I

I

I

I I I H Ildlnara Municipcfi an Icgpui ééii :1; "" ' ‘” "“"'""—‘ I
Rua joca Galdina, 125 - Centre —lcupu1'/CE - CEP: 62.810-000

Fone (as) 3432.1230/ CNPJ: 3s.050.44z/0001 -2 1/1.2.: 06. 920406-3
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ANEXO III _
MODELO DE PROCURAQAOIDECLARAQOES

ITEM 03 — MODELO DE DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA-ME ElOU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP

OBJETO: Contratacao de empresa especializada em implantacao, customizacao
e capacitacao, para licenciarnento de direito de uso, incluindo manutencao e
suporte técnico em software de gerenciamento do site oficial e software de
votacao eletronica da Camara Municipal de lcapui, conforme especificacoes
contidas no projeto basico, Anexo I deste Edital.

C) DECLARAQAO
6

............................... .., inscrito no CNPJ por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(a) .................................. .., portador(a) da Carteira de
Identidade n9.......................... .. e do CPF n9 ....................... .., DECLARA, para
fins do disposto na TOMADA DE PREQOS N° 2019.08.27.1, ser MICRO
EMPRESA-ME ¢E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, nos termos da
legislacao vigente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123/ 2006.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as pena

I

sdal.61.

0

(data) ............... . .

¢ q u n a - o < on

(representante
legal) ............ . .

I

a

I

I

I

I

I

I 7 i H Ildlnora Municipafi Ea Icgpui ééii :9; "" ' ‘” "“"'""—‘ I
Rua joca Galdino, 125 - Centre —Icapu1'/CE - CEP: 62.810-000

Fone (as) 3432.1230/ CNPJ: 3s.050.44z/0001 -2 1/1.2.: 06. 920406-3
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_ _. _ ANEXO 1v
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a Camara Municipal de
Icapui/CE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob 0
n° 35.050442/0001-27, com sede na Rua Joca Galdino, 125 — Centro —
Icapui/ CE, neste ato representada pelo Exmo. Presidente da Camara
Municipal de Icapui — Sr. Ronaldo Lucas da Costa, apenas denominada de
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa

_ ' _ ,_ _, _, estabelecida na _______________, n°
,_ , _ — ,_,_ , inscrita no CNPJ/MP‘ sob 0 n.°

__ __ __, neste ato representada pelo(a) Sr(a).
_ - CPF: ,_ - _:; , apenas

denominada de CONTRATADA, tern justo e contratado 0 seguinte:
I

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 OBJETO CONTRATUAL
1.1 — Constitui objeto do presente contrato, a Contratacao de empresa
especializada em implantacao, customizacao e capacitacao, para
licenciamento de direito de uso, inoluindo manutencao e suporte
técnico em software de gerenciamento do site oficial e software de
votacao eletronica da Camara Municipal de Icapui, conforme
especificacoes contidas no projeto basico, Anexo I deste Edital,
observada a legislacao pertinente, notadamente as Leis n° 8.666/ 93 e suas
alteracoes.

CLAUSULA 'SEGUNDA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei N“ 8.666/93, de 21 de junho de
1993, e suas posteriores alteracoes, bem corno na licitacao na modalidade
Tomada de Precos, N° 2019.08.27.1.

CLAUSULA‘ TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGACGES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.
3.1. Executar 0 objeto do termo de contrato de acordo com as condicoes e
prazos estabelecidos no processo licitatorio;
3.2. Encaminhar para 0 Setor Financeiro da (0) CONTRATANTE as notas de
empenhos e respectivas notas fiscais/faturas, juntamente com a CND
Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, e CRF do FGTS, correspondentes
aos servicos prestados, depois de atestado pelo setor competente;
3.3. Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e ou irregularidades
apontadas pela Contratante;
3.4. Aceitar.nas mesmas condicoes contratuais os acrescimos e supressoes
ate o limite fxado no § 1°, do art. 65, da Lei N° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.

Camara Municipal de Icapui’
Rua joca Galdino, 125 - Centro — Icapui/CE - CEP: 62.810-000

Fone (88) 34.32.1230/CNP]: 35.050442/0001-27/l.E.: 06.920406-3
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_ _. _ ANEXO 1v
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a Camara Municipal de
Icapui/CE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o
n° 35.050.442/0001-27, com sede na Rua Joca Galdino, 125 — Centro —
Icapui/ CE, neste ato representada pelo Exmo. Presidente da Camara
Municipal de Icapui — Sr. Ronaldo Lucas da Costa, apenas denominada de
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa

_ ' _ ,_ _, _, estabelecida na _______________, n°
,_ , _ — ,_,_ , inscrita no CNPJ/MP‘ sob 0 n.°

__ __ __, neste ato representada pelo(a) Sr(a).
_ - CPF: ,_ - _:; , apenas

denominada de CONTRATADA, tern justo e contratado 0 seguinte:
I

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 OBJETO CONTRATUAL
1.1 — Constitui objeto do presente contrato, a Contratacao de empresa
especializada em implantacao, customizacao e capacitaeao, para
Iicenciamento de direito de uso, incluindo manutengao e suporte
técnico em software de gerenciamento do site oficial e software de
votagao eletronica da Camara Municipal de Icapui, conforme
especificacoes contidas no projeto basico, Anexo I deste Edital,
observada a legislacao pertinente, notadamente as Leis n° 8.666/ 93 e suas
alteracoes.

CLAUSULA 'SEGUNDA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei N“ 8.666/93, de 21 de junho de
1993, e suas posteriores alteracoes, bem como na licitaoao na modalidade
Tomada de Precos, N° 2019.08.27.1.

CLAUSULA‘ TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAQGES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.
3.1. Executar 0 objeto do termo de contrato de acordo com as condigoes e
prazos estabelecidos no processo licitatorio;
3.2. Encaminhar para 0 Setor Financeiro da (0) CONTRATANTE as notas de
empenhos e respectivas notas fiscais/faturas, juntamente com a CND
Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, e CRF do FGTS, correspondentes
aos servicos prestados, depois de atestado pelo setor competente;
3.3. Providenciar a imediata corregao das deficiéncias e ou irregularidades
apontadas pela Contratante;
3.4. Aceitar.nas mesmas condicoes contratuais os acrescimos e supressoes
ate o limite fxado no § 1°, do art. 65, da Lei N° 8.666/93 e suas alteraooes
posteriores.

Cdmara Municipal de Icapui
Rua joca Gaidino, 125 - Centre — Icapui/CE - CEP: 62.810-000

Fone (88) 34.32.1230/CNP]: 35.050442/0001-27/I.E.: 06.920406-3
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3.5. Fica a contratada na obrigacao de manter, durante toda a execucao do
contrato, ern compatibilidade corn as obrigacoes por ele assumidas, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na Tomada de Precos.
3.6. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao.
8.7. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administraclao ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de
preposto, na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzinclo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo orgao
interessado.
3.8. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.
3.9. A CONTRATADA utilizara, na execucao dos servicos, profissionais
capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades compartilhadas
que podem ser desempenhadas por profissionais do outras areas.
3.10. A CONTRATADA executara os servicos, na sede da Contratante em
local a ser previamente designado por esta, dentro dos padroes e normas.
13.11. A CONTRATADA, nao assinara documentos ou pecas elaboradas por
outrem, alheio a sua orientacao, supervisao e fiscalizacao.
3.12. A CONTRATADA, devera manter a Contratante informada sobre o
andamento dos servicos, informando—a sempre que se registrarem
ocorréncias pxtraordinarias.
3.13. A CONTRATADA, guardara sigilo sobre informacoes e documentos
fornecidos pela Contratante, em decorréncia dos servicos objeto do presente
contrato, adotando medidas internas de seguranca.
3.14. A CONTRATADA devera apresentar relatorio mensal, com
detalhamentos dos servicos, atestado pelo gestor.

I

CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes
necessarias ao pleno cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo
Contratual, ¢consoante estabelece a Lei N° 8.666/ 93 e suas alteracoes
posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual, 0 qual sera
acompanhado e fiscalizado pelo Sr. Tarcisio Rebolcas Braga Filho — Gestor
de contratos, conforme 0 Art. 67 da Lei 8.666/93;
4.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execucao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem
providéncias corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /
Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente, dentro dos prazos
deterrninados no contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

Camara Municipal de Icapui
" Run jacu Galdino, 125 — Centro — lr:apui/CE- CEP: 62.810-000

Fone (08) 34.32.1230/ CNPJ: 35.050.442/0001-27/l.E.: 06. 920406-3
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3.5. Fica a contratada na obrigacao de manter, durante toda a execucao do
contrato, em compatibilidade com as obrigacoes por ele assumidas, todas as
condiooes de habilitacao e qualificacao exigidas na Tomada de Precos.
3.6. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao.
3.7. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracaiaio ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de
preposto, na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou 0 acompanhamento pelo orgao
interessado.
3.8. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.
3.9. A CONTRATADA utilizara, na execucao dos servicos, profissionais
capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades compartilhadas
que podem ser desempenhadas por profissionais de outras areas.
3.10. A CONTRATADA executara os servicos, na sede da Contratante em
local a ser previamente designado por esta, dentro dos padroes e normas.
13.11. A CONTRATADA, nao assinara documentos ou pecas elaboradas por
outrem, alheio a sua orientacao, supervisao e fiscalizacao.
3.12. A CONTRATADA, devera manter a Contratante informada sobre 0
andamento dos servioos, informando—a sempre que se registrarem
ocorréncias pxtraordinarias.
3.13. A CONTRATADA, guardara sigilo sobre informacées e documentos
fornecidos pela Contratante, em decorréncia dos servicos objeto do presente
contrato, adotando medidas internas de seguranca.
3.14. A CONTRATADA devera apresentar relatorio mensal, com
detalhamentos dos servicos, atestado pelo gestor.

I

CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes
necessarias ao pleno cumprimento das obrigagzoes decorrentes do Termo
Contratual, ¢consoante estabelece a Lei N° 8.666/ 93 e suas alteracoes
posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual, 0 qual sera
acompanhado e fiscalizado pelo Sr. Tarcisio Rebolcas Braga Filho — Gestor
de contratos, conforme 0 Art. 67 da Lei 8.666/93;
4.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execucao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem
providéncias corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /
Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente, dentro dos prazos
determinados no contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

Ccimara Municipal de Icapui
" Rua joca Gaidino, 125 — Centro — ir:apui/CE- CEP: 62.810-000

Fone (08) 34.32.1230/ CNPJ: 35.050.442/0001-27/I.E.: 06. 920406-3
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5.1 ~ O contrato tera a duracao de 12 (doze) rneses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos prazos do art. 57, inciso II, da Lei
8.666/93, pé0I‘ se tratar de servicos de natureza continuada, tendo eficacia
apos a publicacao do extrato na imprensa oficial, nos termos da Lei
8.666/1993, por iguais e sucessivos periodos, se da conveniéncia para a
administracao publica, devendo a prorrogacao ser rnotivada e processada
nos ditames do mesmo Estatuto.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO
6.1 - Constituem motivo para a rescisao contratual os constantes dos artigos
77, '78 e 79 da Lei N° 8.666/ 93, e podera ser solicitada a qualquer tempo
pelo CONTRATANTE, com antecedéncia minima de O5 (cinco) dias uteis,
mediante comunicacao por escrito, reconhecido os direitos da
Administracao, em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77 desta
Lei.

CLAUSULA SETIMA - no VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE
7.1 - O valor global da presente avenca é de R$ _ [ ___, ),
sendo o valor mensal de R$ ___, ( _ __ ], a ser pago
mensalmente no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do
periodo de adimplemento da obrigacao, na proporgao dos services
efetivamente executados no periodo respectivo, e de conformidade com as
notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor
competente, observadas a condiooes da proposta adjudicada e do contrato,
de acordo cdm 0 objeto abaixo detalhado:

‘ Valor ‘ Valor I
Quant_ Unit. R$ Total R$Item Especificacio Unld.

Licenoiamento de direito de uso, inoluindo
manutencao e suporte técnico em software de
gerenciamento do site oflcial da Camara
Mugicipgl do Icapui. ____ I

Més 77712 7 I ‘
1.

Implantaqio de urna soluqao tecnologica serv I O1
informatizada inoluindo, mlgracao,
parametrizaqfio, customizaqao, troinamento
operacional, com a implantacao do software dc

_ jgrenciamento do site oficial. _, _ Z _

2.

I I
_ _. __ I _. __

Licenciamento de direito de uso, inoluindo Més I I 12 W
manuteneao e suporte técnico em software e
aplicativos do votacdo eletrfinica para micro

3 da mesa diretora e 10 tablets que servirao de I
' I terminal de controle e visualizacao da Presidéncia ,

e nos 10 tablets funcionarao os rnicroterminais de
votaqao dc cada Vereador da Camara Municipal
de Icapui. ' i

‘ serv 01 I ‘
software e aplicativos no computador que servira ,
de terminal de controle e visualizacao da I

4 Presidéncia, nos 10 tablets ondc funcionarao os I
' microterminais dc votacao do cada Vereador; ‘

preparacao o configuraqio da rede wifi, para
comunicadao do terrninal de gereciamento, tv e oa . ‘

Instalaqao, otlrnlzagao, conffguracao doI

,-an 3/

_ ./“

_ tablets ; montagem e configuracio" do doisl I ‘

Cfirnara Municipal de Icapui
Ruajoca Galdino, 125 — Centro - lcapui/CE - CEP: 62.810-000

. Fone (88) 34.32.1230 / CNPJ:35.050442/0001-27/1.15.: 06. 920406-3
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5.1 ~ O contrato tera a duracao de 12 (doze) rneses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos prazos do art. 57, inciso II, da Lei
8.666/93, pé0I‘ se tratar de servioos de natureza continuada, tendo eficacia
apos a publicacao do extrato na imprensa oficial, nos termos da Lei
8.666/1993, por iguais e sucessivos periodos, se da conveniéncia para a
administracao publica, devendo a prorrogacao ser rnotivada e processada
nos ditames do mesmo Estatuto.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO
6.1 - Constituem motivo para a rescisao contratual os constantes dos artigos
77, '78 e 79 da Lei N° 8.666/93, e podera ser solicitada a qualquer tempo
pelo CONTRATANTE, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias uteis,
mediante comunicacao por escrito, reconhecido os direitos da
Administracao, em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77 desta
Lei.

CLAUSULA SETIMA - no VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE
7.1 - O valor global da presents avenca é de R$ _ [ ___, I,
sendo o valor mensal de R$ ___, ( _ __ ], a ser pago
mensalmente no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do
periodo de adimplemento da obrigacao, na proporcao dos services
efetivamente executados no periodo respectivo, e de conformidade com as
notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor
competente, observadas a condigoes da proposta adjudicada e do contrato,
de acordo cdm o objeto abaixo detalhadoz

‘ Valor ‘ Valor I
Quant_ Unit. R$ Total R$Item Especificaqao Unld.

Licenoiamento de direito de uso, incluindo
manutencao e suporte técnico em software de
gerenciamento do site oflcial da Camera
Mupicipgl do Icapui. ____ I

Mes 3:772 7 C I
1.

Implantaqao de urna soluqao tecnolégica serv I O1
informatizada incluindo, mlgraqao,
parametrizaqao, customizaoao, treinamento
operacional, com a implantacao do software dc

_ jgrenciamento do site oficial. H _ Z _

2.

I I
_ __ __ I __ __

Licenciamento de direito de uso, incluindo Mes I I 12 W
manutencao e suporte técnico em software e
aplicativos do votapdo eletrfinica para micro

3 da mesa diretora e 10 tablets que servirao de I
' I terminal de controle e visualizacao da Presidéncia I

e nos 10 tablets funcionarao os rnioroterminais de
votaqao de cada Vereador da Camara Municipal
de Icapui. ' i

I serv 01 I I
software e aplicativos no computador que servira I
de terminal de controle e visualizacao da I

4 Presidéncia, nos 10 tablets ondc funcionarao os I
' microterminais dc votaeao de cada Vereador; ‘

preparaeao e configuraqio da redo wifi, para
comunicadao do terminal de gereciamento, tv e oa I I

Instalaqfio, otirnlzagao, configuraqao doI

,-an 3/

_ ./“

_ tablets ; montagem e configuraqiofl do doisI I I

Cfirnara Municipal de Icapui
Ruajoca Galdino, 125 — Centre - Icapui/CE - CEP: 62.810-000

. Fone (88) 34.32.1230 / CNPJ: 35.0504-42/0001-2 7/l.L‘..- 06.920406-3
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aparelho do tv, que sezvira como painel K
eletronico apregoador; configuracao de placa
multlgat com a mesa do som para permitir a
comunicacao dos tablets com mesa de som.

4 TOTAL R$

7.2 - A fatura relativa aos servicos executados no periodo de cada mes civil
devera ser apresentada a Contratante, ate o 5° (quinto) dia util do mes
subsequente a realizacao dos servicos, para fins de conferéncia e atestacao.
7.3 - O(s) pagarnento(s) sera[ao) efetuado(s) atraves de cheque nominal ou
credito em conta especifica, apos a apresentagao das respectivas faturas,
notas fiscais e recibos a tesouraria, juntamente com a CND Federal,
Estadual, Municipal, Trabalhista, e CRF‘ do FGTS, depois de atestado pelo
setor competente.
7.4 - O Pafgamento sera efetuado no prazo maximo de 30(trinta) dias,
contados a partir da data do adimplemento da obrigacao e em conformidade
corn a disponibilidade de recursos financeiros.
7.5 — Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o
pagamento, a CONTRATADA sera cientificada, a fim de que tome
providencias.
7.6 — Podera a CONTRATANTE sustar 0 pagamento da CONTRATADA nos
seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita,
dentro do prazo fxado;
b) quando a_CONTRATADA assumir obrigacoes em geral para com terceiros,
que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimplencia da CONTRATADA na execucao do contrato.
7.7 - Havendo prorrogacao do prazo de vigencia do contrato, conforme
previsao legal, por interesse e iniciativa das partes, os precos poderao sofrer
reajuste apos o periodo de 12 (doze) meses, tomando como base 0 indice
oficial da vaiiacao de precos, o IGPM—FGV.
7.8 - Podera ser restabelecida a relacao que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da
Administracao para a justa remuneracao dos servicos, desde que objetivando
a manutencao do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porern de
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do
ajustado, ou ainda, ern caso de forca rnaior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea economica extraordinaria e extracontratual, nos termos do
Art. 65, Inciso II, alinea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado atraves
de ato administrative.
7.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser
acrescido cle encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados
desde a data lirnite prevista para 0 pagamento ate a data do efetivo
pagamento, .aplicando-se a seguinte formula:

Camara Municipal de Icapui
Ruajocu Galdino, 125 — Centro — Icapui/CE — CEP: 62.810-O00

Fone (88) 3432.1230/ CNPJ: 35.050.442/0001-27/l.E.: 06.920406-3
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aparelho de tv, que sezvira como painel K
eletronico apregoador; configuraqao de placa
multlgat com a mesa dc som para permitir a
comunicagao dos tablets com mesa de som.

4 TOTAL R$

7.2 - A fatura relativa aos servicos executados no periodo de cada mes civil
devera ser apresentada a Contratante, ate o 5° (quinto) dia util do mes
subsequente a realizaoao dos servicos, para fins de conferéncia e atestacao.
7.3 - O(s) pagamento(s) sera[ao) efetuado(s) atraves de cheque nominal ou
credito em conta especifica, apos a apresentacao das respectivas faturas,
notas fiscais e recibos a tesouraria, juntamente com a CND Federal,
Estadual, Municipal, Trabalhista, e CRF‘ do FGTS, depois de atestado pelo
setor competente.
7.4 - O Pa“gamento sera efetuado no prazo maximo de 30(trinta) dias,
contados a partir da data do adimplemento da obrigagao e em conforrnidade
com a disponibilidade de recursos financeiros.
7.5 — Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o
pagamento, a CONTRATADA sera cientificada, a fim de que tome
providéncias.
7.6 — Podera a CONTRATANTE sustar 0 pagamento cla CONTRATADA nos
seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita,
dentro do prazo fixado;
b) quando a_CONTRATADA assumir obrigagoes em geral para com terceiros,
que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimpléncia da CONTRATADA na execucao do contrato.
7.7 - Havendo prorrogacao do prazo de vigencia do contrato, conforms
previsao legal, por interesse e iniciativa das partes, os preoos poderao sofrer
reajuste apos 0 periodo de 12 (doze) meses, tomando como base 0 indice
oficial da variacao de precos, o IGPM—FGV.
7.8 - Podera ser restabelecida a relacao que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da
Administracao para a justa remuneragzao dos servioos, desde que objetivando
a manutenoao do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porern de
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do
ajustado, ou ainda, em caso de forca rnaior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea economica extraordinaria e extracontratual, nos termos do
Art. 65, Inciso II, alinea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado atraves
de ato administrativo.
7.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser
acrescido cle encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados
desde a data lirnite prevista para 0 pagamento ate a data do eletivo
pagamento, Iaplicando-se a seguinte formula:

Cdmara Municipal de Icapui
Ruajocu Galdino, 125 — Centro — Icapui/CE — CEP: 62.810-O00

Fone (88) 3432.1230/ CNPJ: 35.050.442/0001-27/l.E.: 06.920406-3
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EM = I X N x~VP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = lndice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:
I = (TX / 100)
365
Tx = IPCA (IBGE)
N = Nurnero de dias entre a data limite prevista para 0 pagamento e a data
do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

CLAUSULA DITAVA - DAS PENALIDADES E SANCCES
8.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do Contrato, cornportar-
se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido 0 direito previo da citacao e da ampla defesa, ficara impedido de
licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, sern prejuizo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominacées legais.
8.2 - A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso
de inexecucao total ou parcial do contrato, erro de execucao, execucao
imperfeita, mora do execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade
das informacées prestada garantida a previa defesa:
I — advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.°
8.666 /93, podera ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas
na licitacao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servicos da Contratante, desde que nao caiba a
aplicacao de sancao mais grave.
II — multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da
Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de
Arrecadacao Municipal — DAM, a ser preenchido de acordo com instrucoes
fornecidas pela Contratante):
a) de 1% (um por cento) sobre 0 valor contratual total, por dia do atraso na
execucao do objeto ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do
mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por
infracao a qualquer clausula ou condicao do contrato, nao especificada nas
demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
c) de 5% (cipco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa
em corrigir qualquer servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a
correcao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirern a data da
comunicacao formal da rejeicao;
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Camara Municipal de Icapui

Rua joca Galdino, 125 - Centro - Icapui/CE — CEP: 62.810-000
Fone (as) 34321230/ CNP]: 3s.0s0.442/0001-27/1.2.; 06.920406-3
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EM = I X N x~VP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = lndice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:
I = (TX [ 100)
365
Tx = IPCA (IBGE)
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela ern atraso

CLAUSULA DITAVA - DAS PENALIDADES E SANQQES
8.1 - O licitante que ensejar 0 retardamento da execucao do certame, nao
rnantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-
se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido 0 direito prévio da citacao e da ampla defesa, ficara impedido de
licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, sern prejuizo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominagées legals.
8.2 - A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso
de inexecucao total ou parcial do contrato, erro de execucao, execucao
imperfeita, mora de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade
das informacees prestada garantida a previa defesa:
I — advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.°
8.666 /93, podera ser aplicada nos seguintes casos:
a) diescumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas
na licitaoao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servicos da Contratante, desde que nao caiba a
aplicacao de sancao mais grave.
II — multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da
Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de
Arrecadacao Municipal — DAM, a ser preenchido de acordo corn instrucées
fornecidas pela Contratante):
a) de 1% (um por cento) sobre 0 valor contratual total, por dia do atraso na
execucao do objeto ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do
mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por
infraoao a qualquer clausula ou condicao do contrato, nao especificada nas
demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;
c) de 5% (cipco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa
em corrigir qualquer servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a
corregao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirern a data da
comunicacao formal da rejeicao;
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III — suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de
contratar com a Camara Municipal de Icapui/CE, por prazo nao superior a
02 (dois) anos;
IV — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes cla
punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que
aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administracao pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido 0 prazo da sancao aplicada com
base no inciso anterior.
8.3 - No processo de aplicacao de penalidades e assegurado 0 direito ao
contraditorio e a ampla defesa, garantida no prazo de 10 (dez) dias corridos.
8.4 - O valor da multa aplicada devera ser recolhido aos cofres da Camara
Municipal de Icapui/CE no prazo de O5 (cinco) dias a contar da notificacao
ou decisao do recurso. Se 0 valor da multa nao for pago, ou depositado, sera
autornaticarnente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.
Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito da Contratada, o valor
devido sera cobrado administrativamente e judicial.
8.5 - As sancoes previstas nos incisos III e IV do item 8.2 supra, poderao
ser aplicada's as empresa/entidades que, em razao do contrato objeto desta
licitacao:
I — praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
II — demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a
Adrninistracao Publica, em virtude de atos ilicitos praticados;
III — sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
8.6 — As sancées previstas nos incisos I, III e IV do item 8.2 supra poderao
ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a
defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias corridos.
8.7 - A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadarnente, em firmar
o Contrato dentro do prazo de O5 (cinco) dias uteis a contar da notificacao
que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5,00% (cinco por cento)
do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por
caracterizar descumprirnento total da obrigacao assumida.
8.8 - As saiicoes previstas no item 8.7 supra nao se aplicam as demais
licitantes que, apesar de nao vencedoras, venham a ser convocadas para
celebrarem o Termo de Contrato, de acordo corn este edital, e no prazo de 48
(quarenta e oito) horas comunicarem seudesinteresse.

CLAUSULA ‘NONA - DA DOTACAO ORQAMENTARIA
9.1 - As despesas decorrentes desta contratacao, correrao a conta da
Dotacao Orcamentariaz 01.01-01.031.000l.2.00l ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.39.00/3.63.90.40.00 RECURSOS ORDINARIOS.

CLAUSULA DECIMA - nas ALTERACCES CONTRATUAIS

Camara Municipal de Icapui
i Ruajoca Galdino, 125 - Centro — Icapui]/CE — CEP: 62.81 0-000

Fone (88) 34.22.1230/ CNPJ: 35.050442/0001-27/l.E.: 06. 920406-3
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III — suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de
contratar com a Camara Municipal de Icapui/CE, por prazo nao superior a
02 (dois) anos;
IV — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que
aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administracao pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido 0 prazo da saneao aplicada com
base no inciso anterior.
8.3 - No processo de aplicacao de penalidades e assegurado 0 direito ao
contraditorio e a ampla defesa, garantida no prazo dc 10 (dez) dias corridos.
8.4 - O valor da multa aplicada devera ser recolhido aos cofres da Camara
Municipal dp Icapui/CE no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificaoao
ou decisao do recurso. Se 0 valor da multa nao for pago, ou depositado, sera
automaticarnente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.
Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de credito da Contratada, o valor
devido sera cobrado administrativamente e judicial.
8.5 - As sancoes previstas nos incisos III e IV do item 8.2 supra, poderao
ser ap1icada's as empresa/entidades que, em razao do contrato objeto desta
licitacao:
I — praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
II — demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracao Publica, em virtude de atos ilicitos praticados;
III — sofrerem condenacao definitive. por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
8.6 — As sancées previstas nos incisos I, III e IV do item 8.2 supra poderao
ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a
defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias corridos.
8.7 - A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em lirmar
o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da notificacao
que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5,00% (cinco por cento)
do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por
caracterizar descumprimento total da obrigaoao assurnida.
8.8 - As saiicoes previstas no item 8.7 supra nao se aplicam as demais
licitantes que, apesar de nao vencedoras, venham a ser convocadas para
celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48
(quarenta e oito) horas comunicarem seuidesinteresse.

CLAUSULA ‘NONA - DA DO'I‘A(;A0 ORQAMENTARIA
9.1 - As despesas decorrentes desta contratacao, correrao a conta da
Dotacao 01-oamentaria: 01.01-01.031.0001.2.00l ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.39.00/3390.40.00 RECURSOS ORDINARIOS.

CLAUSULA DECIMA - nas ALTERAQQES CONTRATUAIS

Camara Municipal de Icapui
I Ruajoca Galdino, 125 - Centro — lcapuij/CE — CEP: 62.81 0-000

Fone (88) 34.12.1230/ CNPJ: 35.050442/0001-27/l.E.: 06. 920406-3
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10.1 - O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo
65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja interesse da Adrninistracao, com a
apresentacao das devidas justificativas.

CLAUSULAI DECIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E
FORMALIDADES.
11.1 - Este Contrato encontra—se subordinado a Legislacao especifica,
consubstanciada na Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores
alteracoes, e, em casos omissos, aos preceitos de direito publico, teoria geral
de contratos e disposicoes cle direito privado.
11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de Icapui/ CE, como 0 unico capaz de
dirimir as duvidas oriundas deste Contrato, caso nao sejarn dirimidas
amigavelmente.
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e
contratado, =e lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o
qual, depois de lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes
e pelas testemunhas abaixo.
Icapui/ CE, de 3 . .. de _

— ,F::: _———

Renaldo Lucas da Costa _ __
Presidente da Camara Municipal de Icapui ,
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

1. ° _ CPF: ___, , ,

2. CPF:
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10.1 - O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo
65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja interesse da Adrninistracao, com a
apresentacao das devidas justificativas.

CLAUSULAI DECIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E
FORMALIDADES.
11.1 - Este Contrato encontra—se subordinado a Legislacao especifica,
consubstanciada na Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores
alteracoes, e, em casos omissos, aos preceitos de direito publico, teoria geral
de contratos e disposiooes cle direito privado.
11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de Icapui/ CE, como o unico capaz de
dirimir as duvidas oriundas deste Contrato, caso nao sejarn dirimidas
amigavelmente.
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e
contratado, =e lavrado 0 presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o
qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partcs contratantes
e pelas testemunhas abaixo.
Icapui/ CE, de 3 . 7' de _

— ,F::: _———

Ronaldo Lucas da Costa _ __
Presidente da Camara Municipal de Icapui .
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

1. ° _ CPF: ___, p ,

2. CPF:
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