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EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2016 

 

PREÂMBULO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, ESTADO DE RONDÔNIA, com 

endereço à Avenida João Pessoa nº 4463, centro, CEP nº 76.940-000, inscrita no CNPJ sob o 

nº 05.706.429/0001-12, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados do ramo 

pertinente que promoverá a LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL. A presente licitação e consequente contratada será processada 

e julgada em conformidade com os preceitos da lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1.993 

e suas posteriores alterações e Lei Complementar 123/2006, pelas demais normas pertinentes 

e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital, cujo objeto se descreve no item 2 e, em 

minúcias nos Anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante e inseparável. 

 

 

 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. Aquisição de equipamentos com instalação e software próprio com suporte de 

Sistema de Painel Eletrônico de Votação Parlamentar, visando atender às 

necessidades da Câmara Municipal de Rolim de Moura, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia anexo I e anexo VII (modelo de 

proposta) ambos deste edital. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.3. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois, possuem mesma 

natureza e guardam relação direta entre si, não ocasionando assim restrições na 

concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, potenciais contratadas, possuem plena capacidade 

para realizar o fornecimento total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se 

a CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, através do Processo 

Administrativo nº 169/2016, Pregão Presencial nº 05/2016, a redução nos valores 

individuais dos produtos para a obtenção de menor preço global, além de evitar que a 

DATA DA REALIZAÇÃO DA ABERTURA: 14/12/2016 

HORÁRIO: 09h00min (nove horas) 

LOCAL: Câmara Municipal de Rolim de Moura, Avenida João Pessoa nº 4463, 

centro, Rolim de Moura/RO. 
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adjudicação do objeto da licitação a um número grande de fornecedores afete a 

eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos 

serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais 

descompassos na entrega dos produtos que resultam ainda em prejuízo aos usuários 

da rede pública de serviços. 

1.4. Integram-se este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

1.4.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

1.4.2. ANEXO II - Minuta de Contrato; 

1.4.3. ANEXO III - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor 

(Lei nº 9.854/99) 

1.4.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de 

habilitação (inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002); 

1.4.5. ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno 

porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007; 

1.4.6. ANEXO VI – Carta Credenciamento, e 

1.4.7. ANEXO VII - Modelo de proposta 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão Presencial do ramo de atividades relacionadas ao 

objeto da licitação, que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus Anexos. 

2.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 

2.2.1. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Câmara e o Município de Rolim de Moura-RO; 

2.2.2. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

2.2.2. Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

2.2.4. Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio; 

2.2.4. Empresa que tenham sócios que sejam funcionários da Câmara e Município de 

Rolim de Moura-RO. 
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2.3. A não observância das vedações do item acima é de inteira responsabilidade da 

licitante que, pelo descumprimento, acarretará a inabilitação do licitante. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a 

intervir no procedimento licitatório e a responder para todos os atos e efeitos previstos 

neste edital, por sua representada. 

3.2. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, 

o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, 

devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a 

responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de 

identidade ou outro documento oficial equivalente. 

3.3. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 

Procuração que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e 

lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes a este certame 

licitatório, em nome da proponente. 

3.4. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 

reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 

consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os 

poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.5. Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 

munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta 

documentação implicará de imediato na impossibilidade da formulação de lances após a 

classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões 

do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos. 

3.6 - Considerando que o credenciamento ocorre em fase preliminar à habilitação das 

empresas deverão os representantes portar em mãos a documentação de que trata o 

subitem 3.2 e 3.3 deste instrumento, juntamente com a carta de credenciamento, 

conforme modelo constante no Anexo VI. 

4. DA ABERTURA DA SESSÃO 

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 

indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a 

fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo 

anexo); 
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4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme 

modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006;  

4.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em 

qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 

2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, 

portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

4.1.3. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

deverá ser apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

ME ou EPP, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 

desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, 

sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006;  

4.1.3.1. As declarações de que tratam os itens 4.1.1 e 4.1.2 poderão ser produzidas de 

próprio punho, na sessão do certame, ou reduzida a termo em ata, desde que o 

representante credenciado possua outorga de poderes para tanto. 

4.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, 

fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, 

em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/CPL-2016 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE – CNPJ) 

 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/CPL-2016 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE – CNPJ) 
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4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar 

de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) 

hora antes da abertura da sessão pública. 

4.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro 

único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:  

 

 

 

 

 

4.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não 

gerarão efeitos como proposta. 

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas neste Edital. 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que 

deverá atender aos seguintes requisitos: 

5.1.1. Ser apresentada no formulário fornecido pela Câmara Municipal de Rolim de 

Moura, Anexo VII deste edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas 

informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 

(uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 

constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a 

vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário 

mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 

5.1.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta; 

5.1.2.1. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 30 (trinta) 

dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, 

esse prazo será considerado como tal; 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05 /2016  

SESSÃO EM 14/12/2016, ÀS 09 HORAS  
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5.1.2.2 - Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 

endereço completo, telefone, fax-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se 

houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. Os 

dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação; 

5.1.2.3 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente 

sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma cotação para cada item objeto 

desta licitação. 

5.1.3. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica prevalecerão às da proposta. 

5.1.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

5.1.5. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos 

com a entrega do objeto licitado, conforme disposto no item 5.1.1, deste Edital. 

5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam 

omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

6.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances vebais. 

6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços 

nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 

propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos 

lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 

 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 

apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma 
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sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 

primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do certame.  

7.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior 

preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por 

ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa 

(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei 

nº 11.488, de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei 

Complementar nº 123, de 2006.  

7.4.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP 

participantes que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor 

preço, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP. 

7.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado 

terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente 

abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos. 

7.4.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP 

participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no 

subitem anterior.  

7.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no 

referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual 

das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.  

7.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de 

melhor classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo 

sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo 

ME/EPP/COOP participante, prevalecerá a classificação inicial.  

7.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a 

classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao 

fornecedor classificado em primeiro lugar. 
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7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-

se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, 

para o qual os licitantes serão convocados. 

7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar 

com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, 

não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

7.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.2. O licitante deverá apresentar a planilha de preços, com os respectivos valores 

readequados ao lance vencedor.  

8.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento 

contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.4. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 

padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no 

subitem anterior, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 

apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro 

de 48 (quarenta e oito) horas contados da solicitação. 

8.4.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo 

Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 

Edital, a proposta do licitante será recusada.  
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8.4.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 

pela análise.  

8.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 

horário para a continuidade da mesma.  

8.6. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, 

o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

8.6.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja 

obtido preço melhor.  

8.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.  

8.8. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2) 

9.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 

conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação. 

9.2.1. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme a constituição 

consistirá em: 

a.  Cópia da cédula de identidade do (s) sócio (s), gerente (s) ou diretor(es) 

responsável (eis) da empresa licitante; 

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. No caso de 

apresentação do contrato social, este deverá vir acompanhado das respectivas 

alterações contratuais e ou contrato consolidado nos termos da Lei vigente; 

c. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país; 
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e.  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as 

eventuais alterações; 

f. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

9.2.2. Documentações relativas à Regularidade Fiscal Trabalhista: 

a. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma 

licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado;; 

b. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 

da Dívida Ativa da União e Receita Federal);  

c. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 

d.  Certidão negativa de tributos municipal, emitida pela Prefeitura da sede da 

licitante; 

e. Certidão Negativa de Débitos previdenciárias (INSS - Instituto Nacional de 

Seguridade Social); 

f. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) 

demonstrando situação regular; 

g. Certidão Negativa da Justiça do Trabalho conforme a Lei 12.440/2011; 

h. Certidão do Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e Suspensas (C.E.I.S) 

9.2.3.  Relativos Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 

sede da licitante, com data não anterior a 30 (trinta) dias da realização da licitação. 

b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente protocolados e chancelados 

pela Junta Comercial da respectiva sede, inclusive com os termos de abertura e 

encerramento, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta; 
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b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade;  

b.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura;  

b.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 

da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 

5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não 

foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

b.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 

1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de 

seu balanço patrimonial e apresentados através de demonstrativo de cálculo dos 

referidos índices, assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade:  

 

 

L G  =     ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

                PASSIVO CIRCULANTE  +  PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

SG  =     _________________ATIVO TOTAL_____________________                

               PASSIVO CIRCULANTE  +  PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

L G  =     ______________ATIVO CIRCULANTE_______________   

                                            PASSIVO CIRCULANTE   

 

b.5. O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 

comprovar que possui capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor total ofertado, através de certidão expedida pela Junta Comercial da 

respectiva sede. 

 

9.2.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

a. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado. 
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9.2.5 - Outras comprovações: 

a.  Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 

(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

catorze anos, conforme modelo do Anexo VI deste edital. 

9.3. Os documentos retro relacionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo. 

9.4. A não apresentação de qualquer dos documentos ou a apresentação dos mesmos em 

condições diferentes das exigidas para habilitação implicará, automaticamente, a 

inabilitação da licitante, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade 

fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no 

artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 

9.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

9.7. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação. 

O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta; 

9.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

9.8.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma 

restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

9.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 

concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista 
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urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente 

justificados. 

9.8.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de 

regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

9.8.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 

da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

9.9. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todos os licitantes 

presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem 

ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes 

presentes. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro 

em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias 

úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 

igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da 

sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto 

da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora. 

10.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados na Câmara Municipal de Rolim de Moura, situada na Avenida João Pessoa 

nº 4463 - Centro, no horário das 07h30min às 13h30min..  

10.5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 

licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, 

que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão. 
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11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

12. DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO 

EQUIVALENTE 

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de 

Empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.  

12.2. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de 

Empenho, não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, poderá 

ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após 

feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de 

habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 

demais cominações legais. 

12.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

12.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.  

12.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

12.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante 

da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as 
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deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 

contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

 

13. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

13.1. O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2016, nos termos do 

artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 

referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para 

fins de inscrição em restos a pagar. 

 

14. DO PREÇO 

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

 

16. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de 

Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

 

17. DO PAGAMENTO 

16.2. O pagamento só será efetuado mediante apresentação das CND´s de INSS e FGTS. 

16.3 - Depois de cumpridas as exigências acima, o pagamento poderá ser feito 

diretamente na Secretaria de Finanças da Câmara ou em depósito em conta corrente 

indicada pela contratada. 

16.4 - Em caso de devolução da nota fiscal para correção, o prazo para o pagamento 

passará a fluir após a sua reapresentação.  

16.5 - A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir 

dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido 

aplicados em decorrência da irregular execução contratual. 

16.6 - A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 

de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais emitidas com 

outros CNPJ's. 
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17.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 

17.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

17.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações 

assumidas. 

17.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 

à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 

o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

17.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção 

das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, 

autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

17.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

17.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

17.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

17.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor 

devido será acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de 

adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo 

IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou 

fração. 

 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por 

conta das seguintes dotações: CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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a. Programa de Trabalho: 01.001.01.031.0020.2.194 - Natureza de Despesas: 

4.4.90.52.00.00 – Fonte de Recurso 010000 - Equipamentos e Materiais Permanentes. 

b. Programa de Trabalho: 01.001.01.031.0020.2.194 - Natureza de Despesas: 

3.3.90.39.00.00 – Fonte de Recurso 010000 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

19. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

19.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2. Apresentar documentação falsa; 

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

19.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.6. Cometer fraude fiscal; 

19.1.7. Fizer declaração falsa; 

19.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

19.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 

até cinco anos; 

19.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

19.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão 

previstas no Termo de Referência. 

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.6. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente. 

19.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 

licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do pregão. 

20.1.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das 

modificações no Edital. 

20.2. Não serão admitidos recursos e impugnações enviados através de e-mail, devendo 

os mesmos serem apresentados por escrito, instruídos com os documentos necessários ao 

seu conhecimento devidamente anexados, e protocolados no protocolo geral do órgão. 

20.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

21.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

20.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública. 

20.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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20.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.8. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 

revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e 

devidamente fundamentado. 

20.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

20.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

20.12. A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes deste Edital e 

seus anexos, poderá ser sanada na própria sessão, na fase correspondente, mediante a 

emissão da(s) mesma(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado, de 

próprio punho ou reduzida a termo na ata da sessão pública; 

20.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força 

maior ou caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro; 

20.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que 

compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 

20.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no 

endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 07h30min às 13 horas. 

20.16.1. O Edital também será disponibilizado no site do Observatório Social de 

Rolim de Moura , e-mail: camara.rm.legis@hotmail.com. 

20.17. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no 

horário das 07h30min às 13 horas. 
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20.18. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus 

anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 

termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002. 

20.19. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 

2002, da Lei Complementar nº 123, de 2006, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 

do Consumidor, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 

20.20. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 

Rolim de Moura, Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro. 

 

Rolim de Moura, RO., 24  de outubro de 2016. 

 

                                                                                     JOÃO ROSSI JÚNIOR 

                                                                         -Presidente/CMRM –  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: Aquisição de equipamentos com instalação e software próprio com suporte de 

Sistema de Painel Eletrônico de Votação Parlamentar, conforme especificações constantes 

neste anexo. 

 

1.1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

1.1.1 . PRODUTO 

QUANT. DESCRIÇÃO 

01 Licença de uso de software para o sistema de painel eletrônico por tempo 

indeterminado. 

09 Licença de uso de software para os Tablets. 

01 Módulo coordenador com as seguintes especificações mínimas: 

Wireless, protocolo de comunicação ZigBee com criptografia 128-bit AES que 

permita a comunicação sem fio com os módulos de microfones. 

01 Módulo de microfone com as seguintes especificações mínimas: 

15 (quinze) canais, protocolo de comunicação ZigBee com criptografia 128-bit 

AES, capacidade para controlar 15 (quinze) microfones, com entradas e saídas 

balanceadas que permitam ao operador do sistema controlar os microfones 

através do PC de forma manual ou automática, remotamente, de acordo com o 

tempo determinado. 

09 Tablets com as seguintes especificações mínimas: 

Memória de 32GB,Wi-Fi 4G,Tela AMOLED 8”, sensível ao toque, resolução de 

2048 x 1536 QXGA,Sistema operacional Android 5.0, Processador Octa Core, 

Cor preta.  

01 Micro Computador: H81 Express, ICH7, Formato Micro-ATX 226x170mm, 

1333/1066/800 MHz Memória, Possui 2 soquetes de memória DDR3 Dual 

Channel 1600 / 1333 Mhz Suporta até 16GB de memória Slots de expansão, HD 

de 500 GB,1 x slot PCIe x16 2 x slot PCIe x1, Rede Integrada RTL8111F 

10/100/1000 Mb/s, Audio Integrado ALC887 de 7.1* canais Audio de alta 

definição, Conectores Internos: 1 conector de energia ATX 24 pinos e 1 auxiliar 

ATX 12V 4 pinos, 2 conectores SATA III 6.0Gb/s, 2 conectores SATA II 

3.0Gb/s, 1 conectore CPU_Fan1 e 1 conector SYS_Fan1, 1 conector para áudio 

frontal, 1 conector para painel frontal, 1 conector para módulo TPM, 2 
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conectores USB 2.0 suportando até 4 portas opcionais, 1 conector PS/2 para 

teclado e 1 conector PS/2 para mouse, 1 porta VGA, 1 porta HDMI, 2 portas 

USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 conector RJ45, 3 conectores de áudio, 

Processador: Cache 3 MB Smart Cache, Velocidade do barramento 5 GT/s 

DMI2 Conjunto de instruções 64-bit, Desempenho, Número de núcleos 2, Nº de 

threads 4, processador 3.6 GHz, Tamanho máximo de memória 32 GB, Tipos de 

memória DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V, Nº máximo de canais 

de memória 2, Largura de banda máxima da memória 25,6 GB/s, Especificações 

gráficas Gráficos do processador Graphics 4400, Frequência da base gráfica 350 

MHz, Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.15 GHz, Quantidade 

máxima de memória gráfica de vídeo 2 GB, Saída gráfica e DP/DP/HDMI/VGA, 

4 GB de Memória DDR3 1333, Gabinete Matx com fonte 230W real, Software 

Windows 7 Pro Original, Teclado usb, ABNT2, mouse Optico usb 1200DPI, 

Monitor 19,5", Contraste 5.000.000:1, Tempo de Resposta 5ms GTG, Brilho 200 

cd/m², Resolução Máxima 1366 x 768, Pixel Pitch 0.3177(H) x 0.307 (V) mm, 

Suporte de cores 16,7 M Ângulo de Visão H:90°/V:65°, Placa de vídeo 6GB 

GDDR5 PCI-Express 3.0 GV-N1060G1 GAMING-6GD, garantia de 1 ano. 

02 TV LED 40" Full HD com Conversor Digital Integrado,  

PVR Ready, DTVi, EPG, Link, 

Conexões HDMI e USB. 

  

 

 

1.1.2. MATERIAIS 

 Cabo de Vídeo VGA ou HDMI. 

 Adaptador Conversor DVR-I para VGA. 

 Multiplicador VGA 4 saídas. 

 Conversor de sinal VGA para HDMI. 

 Splitters para aumentar a quantidade do sinal para a TV. 

 

1.1.3. SERVIÇOS 

 Instalação. 

 Configuração. 

 Teste. 

 Mão de obra. 

 

1.1.4. TREINAMENTO 
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O treinamento para os operadores do sistema de Painel Eletrônico será feito na sede da 

Câmara Municipal de Rolim de Moura-RO, em data e horário marcado estipulado pela 

Diretoria Executiva da Câmara Municipal.  

 

1.1.5. SUPORTE TÉCNICO  

A licitante deverá garantir os serviços de suporte técnico pelo período de 1 (um) ano 

contado a partir da data de assinatura do contrato. 

 

1.1.6. GARANTIA 

Os equipamentos fornecidos pela Licitante terão garantia de funcionamento pelo 

período de 1 (um) ano, contados a partir da data de entrega e instalação dos mesmos.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 A despesa justifica-se pela necessidade de organizar as Sessões Plenárias, facilitar e 

agilizar o controle de discussões e votações das matérias. 

 O Sistema eletrônico de votação, facilitará o controle de todos os eventos das sessões 

plenárias, incluindo registro de presença, votação, controle do tempo de tribuna, vinculação 

de conteúdo multimídia e geração e emissão automática de diversos relatórios. 

 

3. PRAZOS DE ENTREGA  

O Sistema de Painel Eletrônico será instalado, configurado e testado no prazo de 20 

(vinte) dias úteis contados a partir da data da emissão da autorização de fornecimento e ordem 

de serviço pela Câmara Municipal de Rolim de Moura. 

 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

O valor da proposta referente ao fornecimento e instalação do Sistema de Painel 

Eletrônico será pago em sua totalidade em até 30 dias após a data de conclusão dos serviços e 

o devido treinamento realizado na Câmara Municipal, acompanhado das Notas Fiscais, em 

nome da Câmara Municipal. 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS APARELHOS E PRODUTOS: 
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5.1. Módulo wireless controlador conectado ao PC com protocolo de comunicação 

ZigBee com criptografia 128-bit AES que permita a comunicação sem fio com 

o(s) módulo(s) de microfones. 

5.2. Módulo para controlar os microfones. Deve utilizar protocolo de comunicação 

ZigBee com criptografia 128-bit AES. Deve ter capacidade para controlar todos 

os microfones, ainda que sejam necessários mais de um, com entradas e saídas 

balanceadas que permitam ao operador do sistema controlar os microfones através 

do PC de forma manual ou automática, remotamente, de acordo com o tempo 

concedido pelo Presidente da Mesa.  

5.3. Dispositivos mobiles como Tablets ou celulares para serem utilizados 

individualmente por cada Parlamentar, permitindo de forma segura seu acesso ao 

sistema através de senha. 

 

6. DAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS EXECUTADAS PELO SISTEMA DE 

PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO PARLAMENTAR 

 6.1. Elaboração da pauta da reunião de sessões ordinárias, extraordinárias, especiais e 

solenes de conformidade com o Regimento Interno, enviando com antecedência cópia das 

mesmas para os parlamentares. 

6.2. Execução de hinos, vídeos e fotos na abertura ou no decorrer da sessão. 

6.3. Exibição e leitura de textos, projetos ou mensagens. 

6.4. Exibição da pauta do dia com tempo de duração previsto para cada expediente. 

6.5. Controle automático que informe visual e verbalmente, se há quórum suficiente 

para abertura ou prosseguimento dos trabalhos, conforme o Regimento Interno da 

Casa. 

6.6. Inclusão de nomes de Parlamentares no painel eletrônico, tanto quantos forem 

necessários durante qualquer legislatura, sem nenhum custo adicional para a 

Câmara Municipal. 

6.7. Exibição no painel de forma destacada do nome do Parlamentar ao ser registrada 

sua entrada ou saída da reunião, exibindo os Parlamentares presentes. 

6.8. Exibição da hora atual e do número total de vereadores presentes na reunião. 

6.9. Obstruir de forma visível no painel eletrônico, o nome do parlamentar que por 

algum motivo não puder votar em determinada matéria durante as votações de 

projetos. 
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6.10. Exibir de forma destacada durante as votações, a opção de habilitação somente 

para o Voto de Minerva, indicando que o Presidente somente se manifestará caso 

seja necessário. 

6.11. Permitir a correção da Ata em tempo real, exibindo de forma destacada a 

correção feita. 

6.12. Executar em tempo real a leitura automática de atas e requerimentos. 

6.13. Exibir no painel durante as discussões, o nome do projeto e sua ementa, o autor, 

o turno e o quórum necessário à aprovação, bem como o tempo normal e tempo 

extra excedido de cada Parlamentar. 

6.14. Permitir a solicitação da palavra através do próprio módulo utilizado pelo 

Vereador, exibindo respectivamente no painel o seu nome, partido político e o 

tempo estabelecido pelo Presidente. 

6.15. Ao ser concedida a palavra, o sistema deverá exibir no painel de forma destacada 

a foto e o partido do parlamentar, cronometrando o tempo normal e o tempo extra, 

emitindo um sinal de alerta com tempo ajustável, informando o tempo restante. 

6.16. Emitir sinais sonoros distintos quando a palavra for iniciada, interrompida, 

quando for concedido tempo extra, no início e no final das votações, bem como 

nas mensagens exibidas. 

6.17. Permitir o controle automático e manual de todos os microfones através do PC. 

6.18. Permitir que, durante um aparte, seja decrescido o tempo somente do solicitante, 

do cedente ou de ambos, de acordo com o Regimento Interno da Casa. 

6.19. Permitir a fixação de tempo máximo para aparteantes e para o tempo extra. 

6.20. Permitir que o parlamentar utilize dispositivos mobiles para apresentação de 

fotos e vídeos durante sua fala. 

6.21. Permitir a inclusão prévia ou em tempo real de oradores ou pessoas que desejam 

falar, cronometrando seu tempo de forma crescente ou decrescente, tendo a opção 

de corte automático do microfone ao término do tempo concedido pelo Presidente. 

6.22. Durante as votações, o sistema deverá exibir no painel as seguintes informações: 

6.22.1. Nome, ementa, autor, turno e quórum necessário à aprovação da proposição a 

ser votada; 

6.22.2. Tipo de votação (aberta ou secreta) e tempo delimitado para votação; 

6.22.3. Nome do parlamentar, seu partido e o seu voto (nas votações abertas); 
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6.22.4. Totalizadores de SIM, NÃO, ABSTENÇÕES e TOTAL de votos. 

6.22.5. Tempo configurável, indicando que a votação está se esgotando. 

6.22.6.  Após a conclusão da votação o sistema informará o resultado escrito e falado, 

parcial (aguardando o voto de minerva do presidente) ou final (aprovado ou 

reprovado). 

6.22.7. No final da votação de Mesa Diretora, o sistema deverá informar escrita e 

verbalmente a Mesa Diretora aprovada. 

6.22.8. Os dispositivos mobiles individuais utilizados pelos Parlamentares durante as 

sessões, deverão permitir: 

6.22.9. Seu acesso ao sistema de forma segura conferida por senha; 

6.22.10. O voto SIM, NÃO e ABSTER; 

6.22.11. Solicitação da palavra durante as discussões; 

6.22.12. Votação da Mesa Diretora quando houver; 

6.22.13. A apresentação de fotos pelo próprio Vereador durante suas palestras, quando 

este precisar exibi-las; 

6.22.14. Votação para deficientes visuais; 

6.22.15. Permitir que todas as opções disponíveis no dispositivo, possam ser também 

pronunciadas, caso o Parlamentar queira utilizar um fone de ouvido. 

6.22.16. Que o Parlamentar tenha nítida percepção do que se tenha votado. 

6.22.17. Que o Parlamentar registre sua entrada e saída. 

6.22.18. Permitir o registro de entrada e saída dos Parlamentares durante a reunião 

através de biometria, pelo seu dispositivo mobile ou pelo operador do sistema 

caso seja necessário. 

6.22.19. Deverá permitir somente o uso de dispositivos mobiles registrados 

previamente no sistema, com um identificador exclusivo. 

6.22.20. Ter um dispositivo mobile exclusivo para Oradores inscritos que permita a 

eles próprios exibirem suas fotos. 

6.22.21. Emitir no mínimo, os seguintes relatórios: 

6.22.21.1. Registro de todas as entradas e saídas durante a reunião, bem como o tempo 

de permanência de cada Parlamentar; 
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6.22.21.2. Proposições votadas contendo o período da legislatura e número de 

cadeiras, nome, número, autor, turno e ementa da proposição, tipo da votação (se 

aberta ou secreta), quórum necessário para aprovação, número da reunião, horário 

e resultado da votação, nomes dos parlamentares em ordem alfabética com 

legenda do partido, voto (caso seja aberta) e totalizadores de Sim, Não, 

Abstenções, Votantes e Não-Votantes. 

6.22.21.3. Pauta da reunião contendo todo o conteúdo da pauta, a data e horário da 

reunião bem como a previsão de duração, o tipo da reunião (ordinária, 

extraordinária, especial ou solene) com seu respectivo número e o tempo estimado 

de duração para cada expediente. 

6.22.21.4. Votações de Mesa Diretora com os nomes das chapas e seus componentes, 

bem como a Mesa Diretora eleita. 

6.22.21.5. Nome dos Parlamentares atuais com o CPF, partido político, data de 

nascimento e período de legislatura; 

6.22.21.6. Proposições apresentadas por cada Parlamentar; 

6.22.21.7. Proposições aprovadas e reprovadas por cada Parlamentar; 

6.22.21.8. Relação de Logins e Logouts de Parlamentares por reunião, com data e hora 

do acesso ao sistema, número e nome do dispositivo utilizado. 

6.22.21.9. Relatório de Ata por reunião, com numeração de páginas. 

6.22.21.10. O sistema deverá estar registrado no INPI (Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial). 

6.22.21.11. Todas as informações apresentadas pelo painel ficarão arquivadas e 

disponíveis para futuras consultas. 

 Rolim de Moura, 24 de outubro de 2016. 

____________________________ 

JOÃO ROSSI JÚNIOR 

Presidente/CMRM 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/CMRM-2016 

PROCESSO Nº 1342016 

 

ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 
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I - CONTRATANTES: Câmara Municipal de Rolim de Moura-RO, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, com sede na Avenida João Pessoa nº 4463, centro, município de Rolim de 

Moura, Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.706.429/0001-12, doravante 

denominada CONTRATANTE, e a empresa ............................................................................, 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida na ..............................................................., 

bairro ..............................., município de ......................................................................, Estado 

de ............................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº .............................................................., e 

Inscrição Estadual nº ......................................................................., doravante denominada 

CONTRATADA. 

II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o seu Presidente Senhor JOÃO 

ROSSI JÚNIOR, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº .................... e do 

CPF/MF nº ..................., residente e domiciliado nesta cidade e município de Rolim de 

Moura, Estado de Rondônia, e pela CONTRATADA o (a) Senhor (a)  

......................................, brasileiro (a), portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 

.................................................. e do CPF/MF nº .............................., residente e domiciliado 

(a) na de ........................................................., Estado de ...................... 

III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em 

decorrência da autorização do Senhor João Rossi Júnior, Presidente da Câmara Municipal de 

Rolim de Moura-RO, que autorizou o Processo Administrativo nº 169/2016, gerado pelo 

Pregão Presencial nº 05/CMRM-2016, que faz parte integrante e complementar deste 

Contrato, como se nele estivesse contido. 

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele 

contidas, pela Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, e demais normas legais pertinentes. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1 Contratação de uma empresa especializada para de equipamentos com instalação e 

software próprio com suporte de Sistema de Painel Eletrônico de Votação 

Parlamentar, painel eletrônico, visando atender às necessidades da Câmara Municipal 

de Rolim de Moura, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo 

de Referencia anexo I e anexo VII (modelo de proposta) ambos deste edital. 

1.2 Integra o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão 

Presencial n° 05/2016, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE 

ENTREGA DO MATERIAL. 
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2.1 O material deverá ser entregue conforme local e quantidades discriminados nos 

pedidos de fornecimento.  

2.2 O prazo de entrega e instalação do material será de 20(vinte) dias consecutivos ao 

recebimento da solicitação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 A CONTRATADA obriga-se a: 

3.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados 

pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 

marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

3.1.1.1 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada; 

3.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 

os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

3.1.2.1 Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 

reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado 

no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos; 

3.1.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 

objeto da presente licitação; 

3.1.4 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

3.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

3.1.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

3.1.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 

do contrato. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 A CONTRATANTE obriga-se a: 

4.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

4.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos; 

4.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 

através de servidor especialmente designado; 

4.1.4 Efetuar o pagamento no prazo  

5. CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta. 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 

do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo fixado no 

Termo de Referência. 

5.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

5.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo 

com as especificações técnicas exigidas. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO  

6.1 O valor do contrato é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX). 

6.1.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto contratado. 

7. CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA 

7.1 O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2016, a partir da data da 

assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

8.1 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, entrega dos equipamentos e instalação feita pela 

CONTRATADA. 

8.2 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA. 

8.2.1 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das 

obrigações assumidas. 

8.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

8.4 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar 

a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser 

impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

8.5 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

8.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

8.7 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

8.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido 

será acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de 

adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo 

IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou 

fração. 

9. CLÁUSULA NONA – DO PREÇO 

9.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

10. CLÁUSULA DEZ – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados em orçamento próprio para este exercício, na dotação abaixo 

discriminada:  

a. Programa de Trabalho: 01.001.01.031.0020.2.194 - Natureza de Despesas: 

4.4.90.52.00.00 – Fonte de Recurso 010000 - Equipamentos e Materiais Permanentes. 

b. Programa de Trabalho: 01.001.01.031.0020.2.194 - Natureza de Despesas: 

3.3.90.39.00.00 – Fonte de Recurso 010000 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

11. CLÁUSULA ONZE – DA FISCALIZAÇÃO 

 11.1 A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 

do contrato e de tudo dará ciência à Administração. 

11.1.1 O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para 

o acompanhamento e controle da execução do contrato. 

11.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

12. CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 

12.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

13. CLÁUSULA TREZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 

10.520, de 2002, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação: 
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13.1.1 Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

13.1.2 Apresentar documentação falsa; 

13.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.4 Cometer fraude fiscal; 

13.1.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato.  

13.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação;  

b. Multa:  

b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada 

com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o 

valor total do contrato. 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o(a) Assembleia Legislativa 

de Alagoas, pelo prazo de até dois anos; 

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 

cinco anos; 

e. 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 a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

causados; 

13.2.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

13.3 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 

contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 

anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta 

licitação:  
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13.3.1 tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

13.3.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.3.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

13.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

13.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

13.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou 

ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

13.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

13.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. CLÁUSULA CATORZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1 São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 

8.666, de 1993: 

14.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

14.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 

14.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

14.1.4. o atraso injustificado no início do fornecimento; 

14.1.5. a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 
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14.1.6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como 

a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato; 

14.1.7. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

14.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º 

do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.1.9 a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

14.1.10 a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; 

14.1.11 a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato; 

14.1.12 razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 

está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se 

refere o Contrato; 

14.1.13 a supressão, por parte da Administração, acarretando modificação do valor 

inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993 

14.1.14 a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o 

mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras 

previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

14.1.15 o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração, decorrentes de fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos, salvo em 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à 

CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, 

até que seja normalizada a situação; 

14.1.16 a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do Contrato; 

14.1.17 o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
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14.2 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

14.3 A rescisão deste Contrato poderá ser:  

14.3.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nas cláusulas 14.1.1 a 14.1.12, 14.1.16 e 14.1.17; 14.3.2 amigável, por acordo entre as 

partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

14.3.3 judicial, nos termos da legislação. 

14.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

14.5 Quando a rescisão ocorrer com base nas cláusulas 14.1.12 a 14.1.16, sem que  haja 

culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: 

14.5.1 pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

14.6 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, 

até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas 

neste instrumento. 

14.7 O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

14.7.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

14.7.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.7.3 Indenizações e multas. 

 

 

15. CLÁUSULA QUINZE - DOS CASOS OMISSOS 

15.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 

2002, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como 

nos demais regulamentos e normas administrativas correlatas, que fazem parte 

integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 
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16. CLÁUSULA DEZESEIS – DA PUBLICAÇÃO 

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato 

na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

17. CLÁUSULA DEZESSETE – DO FORO 

17.1 Fica eleito o foro da Comarca de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 

questões oriundas do presente Contrato.  

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado 

conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e 

forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

Rolim de Moura-RO, ........ de ...............................  de 2016. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM MOURA 

- Contratante 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Contratada 

 

Visto:_______________________________ 

           Assessoria Jurídica da CMRM/RO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016 

PROCESSO Nº 169/2016 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO) 

 

 

 A empresa ________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________, sediada na ___________________________________ nº ______, 

bairro ____________________, município de ______________________________, Estado 

de __________________, DECLARA sob as penas da Lei que observa os preceitos 

constitucionais de proibição de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres a menores de 18 

(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 

 

_______________ - ____, ____ de _____________ de 2016. 

 

____________________________________ 

Assinatura/carimbo do representante 

Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/CMRM-2016 

PROCESSO Nº 169/2016 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FATOR IMPEDITIVO 

(MODELO) 

 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _________________________, ciente das normas do Edital, declara sob as penas da 

Lei que cumpriu fielmente todos os requisitos de comprovação para habilitação na Licitação, 

modalidade Pregão Presencial nº 05/CMRM-2016, promovida pela Câmara Municipal de 

Rolim de Moura-RO. 

 

_______________ - ____, ____ de _____________ de 2016. 

 

____________________________________ 

Assinatura/carimbo do representante 

Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/CMRM-2016 

PROCESSO Nº 134/2016 

 



                      ESTADO DE RONDÔNIA 

                      PODER LEGISLATIVO 

                      CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA 

 

 

Página 40 de 44 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (MODELO) 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa______________________________________________, CNPJ 

nº_________________________________, é microempresa ( ... ) ou empresa de pequeno 

porte (   ), nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº: 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins do que estabelece aquela Lei. 

 

_______________ - ____, ____ de _____________ de 2016. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura/carimbo do representante 

Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/CMRM-2016 

PROCESSO Nº 169/2016 
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ANEXO VI 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 

Credenciamos o Sr. ..............................................................................................., portador da 

Carteira de Identidade RG nº ..................................... e CPF/MF nº ......................................, a 

representar nossa empresa na Licitação modalidade Pregão Presencial nº5/CMRM-2016, 

junto a Câmara Municipal de Rolim de Moura-RO, podendo praticar todos os atos necessários 

ao desenvolvimento dos trabalhos, inclusive, desistir de prazos e recursos, o que daremos por 

firme e valioso. 

 

_______________ - ____, ____ de _____________ de 2016. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura/carimbo do representante 

legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/CMRM-2016 

PROCESSO Nº 169/2016 

 

ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

01 
*Licença de uso de software para o sistema de painel eletrônico por tempo indeterminado. 

Und. 01 
    

02 * Licença de uso do software para os Tablets. Und. 09     

03 

* Módulo coordenador com as seguintes especificações mínimas: Wireless, protocolo de 
comunicação ZigBee com criptografia 128-bit AES que permita a  comunicação sem fio com 
os módulos de microfones.  

Und. 01 

    

04 

*Módulo de microfone com as seguintes especificações mínimas: 15 (quinze) canais, 
protocolo de comunicação ZigBee com criptografia 128-bit AES, capacidade para controlar 
15 (quinze) microfones, com capacidade para controlar 15 (quinze) microfones, com 
entradas e saídas balanceadas que permitam ao operador do sistema controlar os 
microfones através do PC de forma manual ou automática, remotamente, de acordo com o 
tempo determinado. 

Und. 01 
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05 

*Tablets com as seguintes especificações mínimas: Memória de 32GB,Wi-Fi 4G,Tela 
AMOLED 8”, sensível ao toque, resolução 2048 x 1536 QXGA,Sistema operacional Android 
5.0, Processador Octa Core, Cor preta.    

Und. 09 

    

06 

*Micro Computador: H81 Express, ICH7, Formato Micro-ATX 226x170mm, 1333/1066/800 
MHz Memória, Possui 2 soquetes de memória DDR3 Dual Channel 1600 / 1333 Mhz 
Suporta até 16GB de memória Slots de expansão, 1 x slot PCIe x16 2 x slot PCIe x1, Rede 
Integrada RTL8111F 10/100/1000 Mb/s, Audio Integrado ALC887 de 7.1* canais Audio de 
alta definição, Conectores Internos: 1 conector de energia ATX 24 pinos e 1 auxiliar ATX 
12V 4 pinos, 2 conectores SATA III 6.0Gb/s, 2 conectores SATA II 3.0Gb/s, 1 conector 
CPU_Fan1 e 1 conector SYS_Fan1, 1 conector para áudio frontal, 1 conector para painel 
frontal, 1 conector para módulo TPM, 2 conectores USB 2.0 suportando até 4 portas 
opcionais, 1 conector PS/2 para teclado e 1 conector PS/2 para mouse, 1 porta VGA, 1 
porta HDMI, 2 portas USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 conector RJ45, 3 conectores de áudio, 
Processador: Cache 3 MB Smart Cache, Velocidade do barramento 5 GT/s DMI2 Conjunto 
de instruções 64-bit, Desempenho, Número de núcleos 2, Nº de threads 4, processador 3.6 
GHz, Tamanho máximo de memória 32 GB, Tipos de memória DDR3-1333/1600, DDR3L-
1333/1600 @ 1.5V, Nº mínimo de canais de memória 2, Largura de banda máxima da 
memória 25,6 GB/s, Especificações gráficas Gráficos do processador Graphics 4400, 
Frequência da base gráfica 350 MHz, Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.15 
GHz, Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 2GB, Saída gráfica e 
DP/DP/HDMI/VGA, 4 GB de Memória DDR3 1333, Gabinete Matx com fonte 230W real, 
Software Windows 7 Pro Original, Teclado usb, ABNT2, mouse Optico usb 1200DPI, 
Monitor 19,5", Contraste 5.000.000:1, Tempo de Resposta 5ms GTG, Brilho 200 cd/m², 
Resolução Máxima 1366 x 768, Pixel Pitch 0.3177(H) x 0.307 (V) mm, Suporte de cores 
16,7 M Ângulo de Visão H:90°/V:65°, Placa de vídeo 6GB GDDR5 PCI-Express 3.0 GV-
N1060G1 GAMING-6GD, garantia de 1 ano. 

Und. 01 

    

07 
TV Led 40" Full Hd com conversor digital integrado, PVR Ready, DTVi, EPJ, Link, conexões 
HDMI e USB. Und. 02 

    

08 Serviços e Materiais. 
    Und. 01     
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