CÂMARA MUNICIPAL
Vereador José Carlos do Nascimento Camarinha
SANTA CRUZ DO RIO PARDO – ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 49.879.919/0001-96

santacruzdoriopardo.sp.gov.br
EDITAL COMPLETO – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 07/2.022
Licitação Modalidade Pregão nº. 01/2.022 - Condições Gerais e Contratuais
Tipo: Menor Preço Global
Interessada: Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
Legislação: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/00, e subsidiariamente, pelas
Leis nº 8666/93, nº 9.784/99, Lei 13.726/2018 e suas alterações.
Recebimento/Protocolo dos Envelopes: até o dia 12 / 05 / 2.022, às 09 h 30 min.
Início da sessão de abertura dos Envelopes: dia 12 / 05 / 2.022, às 09 h 35 min.
Local, Dias e Horários para leitura ou obtenção deste EDITAL: segunda à sexta-feira
(em dias de expediente), das 09h00min às 11h30min e das 14h00 às 17h00, no
Departamento de Compras, na Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo,
situada à Avenida Cel. Clementino Gonçalves, 586, Chácara Peixe, Santa Cruz do
Rio Pardo - SP ou pelo site www.camarasantacruzdoriopardo.sp.gov.br
A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo torna pública a abertura do
procedimento de Licitação, modalidade Pregão, nos termos previstos neste edital. A
abertura dos envelopes contendo documentos de habilitação e proposta, bem como o
oferecimento dos lances será realizada no Departamento de Compras, na Câmara
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, situada à Avenida Cel. Clementino Gonçalves,
586, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo - SP, na data supra.
OBJETO: A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo pretende a contratação
de empresa de “prestação de serviços técnicos e especializados de digitalização,
compilação eletrônica, indexação e versionamento de aproximadamente 5.000
(cinco mil) leis da Legislação Municipal e a disponibilização na web e aplicativo
para os dispositivos móveis (App); com locação de Sistema Informatizado de
Consulta na Web e Aplicativos para Dispositivos Móveis (App) com atualização das
novas normas publicadas em formato compilado”, pelo período de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado, até o limite de 60 meses, de acordo legislação de licitação,
em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência
(Anexo VI) que é parte integrante deste edital.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Todos os procedimentos licitatórios estão sendo fundados na Lei Federal nº
10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Câmara Municipal de Santa Cruz
do Rio Pardo, denominado Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº. 002, de 03 de janeiro de
2.022.
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1.3. Itens orçamentários:
01 – Poder Legislativo
01.031 – Ação Legislativa
01.031.0001 – Processo Legislativo
01.031.0001.2.050 – Manutenção do Poder Legislativo
3.0.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha nº. 009
1.4. Formalização de consultas: Observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular
consultas por email: denis@camarasantacruzdoriopardo.sp.gov.br , ou requerimento
dirigido ao Pregoeiro, informando o número da licitação.
Não serão aceitas reclamações de questionamentos, efetuadas por telefone ou
oralmente.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
2.1. O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.
3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
3.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) Abrir as propostas de preços;
d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
e) Desclassificar propostas indicando os motivos;
f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço;
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) Declarar o vencedor;
i) Elaborar a ata da sessão;
j) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
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4. PARTICIPAÇÃO
4.1. A participação no Pregão dar-se-á com o protocolo dos envelopes no local e data
estabelecidas no preâmbulo. A participação na fase de lances ocorrerá por meio da
presença do representante legal da empresa licitante, ou por representante credenciado
munido de procuração com firma reconhecida, e dos documentos pessoais (R.G, CPF, ou
CNH) que deverão ser apresentados ao Pregoeiro, em separado, antes do início da
sessão de lances e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio de lances verbais, observados data e horário limite
estabelecidos, colhidos e consignados em ata própria. Não será permitida uma pessoa,
mesmo que devidamente habilitada, representar mais de uma empresa.
4.1.1. Os representantes das empresas que por algum motivo deixarem de apresentar
quaisquer dos documentos necessários para o seu credenciamento poderão acompanhar
o certame licitatório, mas ficarão impedidos de efetuar lances.
4.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes,
mediante a apresentação de cópia autenticada, ou cópia simples juntamente com o
original para que possa ser autenticado por servidor municipal do Estatuto ou
Contrato Social da empresa e procuração por instrumento público ou particular,
com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar
todos os demais atos e operações na sessão de oferta de lances.
4.2.1. Para fins da avaliação de documentos será aplicada a lei 13.726/2018:
Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:
I - Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura
com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este
presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio
documento;
II - Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
III - Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;
4.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente,
deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia simples juntamente com o original
para que possa ser autenticado por servidor municipal do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura. (Obs.: Fora do envelope).
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4.4. Caso a licitante seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedades
cooperativas que quiserem usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/2006,
independentemente da adoção do regime tributário simplificado, deverão apresentar fora
dos envelopes, declaração de enquadramento subscrita por seu representante legal e/ou
por seu contador ou técnico em contabilidade. A não apresentação da declaração
importará na renúncia a esses benefícios.
4.5. Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se
encontrem em uma ou mais das seguintes situações:
a) Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação; não
se confundindo com empresas em recuperação judicial e plano já homologado e em vigor;
b) Reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;
c) Que tenham sido impedidas e suspensas de licitar e/ou celebrar contrato com a
Administração Pública deste Município de Santa Cruz do Rio Pardo, nos termos do inciso
III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
d) Tenha sido declarada inidônea por qualquer outro órgão da administração pública e
não reabilitadas;
e) Que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s);
f) Que se enquadram nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
g) Nos demais casos de impedimento previstos na legislação brasileira.
4.6. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas
de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº
123, art. 42).
4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
(LC nº 123, art. 43, caput).
4.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
documentos de prova de regularidade; (LC nº 123, art. 43, § 1º).
4.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 4.7.1,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para,
em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos
termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, ou revogar a licitação (LC n° 123. art.
43, § 2º).
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4.8. Os licitantes deverão entregar, em separado, (FORA DOS ENVELOPES):
- Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que só
entregarão envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos (Anexo
IV);
4.9. Deverão ser apresentados os seguintes envelopes:
4.9.1. Envelopes documentos: opacos e lacrados, constando externamente o número da
licitação, a modalidade, a identificação da empresa e a expressão “documentos” conforme
modelo descrito abaixo:
ENVELOPE – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2.022 – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 07/2.022
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
4.9.1.1. O envelope de habilitação deverá conter os originais ou cópias autenticadas dos
seguintes documentos:
4.9.1.1.1. Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Caso a licitante já
tenha apresentado na fase de credenciamento não necessitará apresentá-lo dentro do
envelope de documentos;
b) Declaração de cumprimento do inciso XXXIII art. 7º da Constituição Federal (Anexo V).
4.9.1.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com CNAE
compatível com o contrato social e com o objeto licitado;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativa à sede ou ao
domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa
a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
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d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal da sede ou do domicílio
da licitante, relativas as suas obrigações tributárias atinentes ao ramo de atividade objeto
da licitação.
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) Prova de regularidade relativa quanto a débitos perante a Justiça do Trabalho;
4.9.1.1.3. Qualificação técnica
a) Comprovação de capacidade técnico – operacional, que se dará pela apresentação de
Atestado (s) de Capacidade Técnica ou Certidões expedidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que a LICITANTE executou com satisfação, serviços
equivalentes ou similares em características aos constantes do objeto desta licitação.
b) A comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de documento devidamente
assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão que adquiriu,
comprovando “SERVIÇOS COMPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL” ou similar
(percentual mínimo de 50% para exigência de quantitativo), que totalize 2.500 (duas mil e
quinhentos) Leis Municipais, com a disponibilização na web e aplicativos para os
dispositivos móveis (App), com locação de Sistema Informatizado de Consulta Web e
Aplicativos Móveis (App) com a atualização das novas normas publicadas em formato
compilado; sendo permitida a soma de atestados, conforme súmula nº 24 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP.
c) O (s) atestado (s) deverá (ao) ser impresso (s) em papel timbrado, com nome e
telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não sendo aceitas
declarações genéricas, devendo ainda atestar a satisfação com o serviço ofertado pela
LICITANTE.
d) Comprovação de capacidade técnico – profissional que se dará através da
apresentação de inscrição na entidade profissional competente – artigo 30, inciso I da Lei
8.666/93.
e) Apresentar documentação que possui profissionais com nível superior
preferencialmente em na área de Tecnologia e certificação em Gerenciamento de
Projetos.
4.9.1.1.3.1. A Licitante deverá visitar os locais de serviço, que deverá ocorrer com
anterioridade à apresentação dos envelopes, para inteirar-se de todos os aspectos
referentes à sua execução.
4.9.1.1.3.2. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a Licitante tem pleno conhecimento
da natureza e do escopo dos serviços, sendo inadmissível alegar posteriormente a
insuficiência de dados e/ou informações sobre o local e as condições pertinentes ao
objeto do contrato.
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4.9.1.1.3.3. A visita técnica aos locais de execução dos serviços, deverá ser realizada a
partir do dia 02 de maio de 2.022 até o dia 10 de maio de 2.022, das 14:00 hs às
17:00 hs, e as licitantes poderão ser representadas pelo representante autorizado da
empresa, e deverão comparecer a Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de
Santa Cruz do Rio Pardo, situada à Avenida Cel. Clementino Gonçalves, 586, Chácara
Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo – SP, telefone (14) 3332-4128, e serão acompanhados
por funcionário autorizado pela Diretora Geral de Administração responsável, o qual
fornecerá “Atestado de Visita” emitido pelo responsável pelo Setor de Licitação, que
comporá os Documentos de Habilitação da Empresa, sendo condição de Habilitação.
4.9.1.1.3.3.1. A visita técnica deverá ser realizada com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas da abertura da Licitação, e deverá ser agendada conforme
disponibilidade da CONTRATANTE pelo telefone (14) 3332-4128, ou e-mail
denis@camarasantacruzdoriopardo.sp.gov.br
4.9.1.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual.
b) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado
o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de
recuperação extrajudicial, conforme o caso.
4.9.1.1.5. OUTROS DOCUMENTOS
4.9.1.1.5.1. Termo de Confidencialidade e Sigilo (Anexo VII).
4.10. Envelopes propostas: opacos e lacrados, devem constar externamente o número
da licitação, a modalidade, a identificação da empresa (Razão Social e CNPJ) e a
expressão “proposta” conforme modelo descrito abaixo:
ENVELOPE - PROPOSTA DE PREÇOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022 – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 07/2.022
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
4.10.1. Devem conter em seu interior a proposta totalmente preenchida de forma clara e
legível que deverá estar incluso todos os custos e despesas dos objetos licitados, sob
pena de desclassificação do mesmo.
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Serão aceitas apenas duas casas decimais (Ex.: 0,99). A proposta de preços será
apresentada no modelo padrão (anexo I) devidamente com assinatura do
proponente e sem rasuras, emendas ou entrelinhas. Do formulário de proposta
deverão constar, apostos nos campos próprios:
a) dados cadastrais;
b) assinatura do representante legal;
c) indicação do preço em reais;
d) indicação dos números do CNPJ e da Inscrição Estadual, através da oposição do
respectivo carimbo da empresa;
e) a empresa deverá colocar em sua proposta todos os dados pessoais solicitados, bem
como, o email institucional e o e-mail pessoal do responsável pela empresa, conforme
instrução do Tribunal de Contas;
f) O preço final do produto ofertado deve incluir os tributos e demais encargos a serem
suportados pelo ofertante, nos termos da súmula 10 do TCE/SP.
4.11. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no edital.
4.12. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no pregão, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.13. A validade da proposta será de no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data da sessão pública do Pregão.
4.14. Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência as de
outros licitantes ou que apresentem qualquer oferta de vantagem não prevista, tal como
proposta alternativa.
4.15. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste
Edital.
4.16. Cada concorrente deverá computar no preço que cotará todos os custos, diretos e
indiretos, incluindo aqueles pertinentes ao transporte e frete, e ainda os resultantes da
"incidência de quaisquer tributos, contribuições” ou obrigações decorrentes das
legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.
5. ABERTURA
5.1. A partir do horário previsto, após a observância do previsto no artigo 4º, VIII, da Lei
n.º 10.520/02, serão abertos os envelopes proposta e o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão
fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. Não havendo
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pelo menos 03 (três) ofertas nestas condições, poderão os licitantes das melhores
propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
5.2. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
oferecido por licitante.
5.3. Os lances serão efetuados sobre o valor global do item, não sendo aceitos dois
ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
5.4. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances.
5.5. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
5.6. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44,
caput):
5.6.1. Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores ao melhor preço apresentado; (LC n° 123, art. 44, § 2º).
5.6.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; (LC n°
123, art. 45, inc. I).
5.6.2.1. Para tanto, deverá exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão; (LC n° 123, art. 45, § 3º).
5.6.3. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido
no subitem 5.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; (LC n° 123, art. 45, inc.
III).
5.6.4. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não
exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as
remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 5.6.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc. II).
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5.6.5. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta
da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte;
5.6.6. Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de
pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo
apresentada por elas proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta de
preço aquela originalmente vencedora da fase de lances. (LC n°123, art. 45, § 1º).
5.7. Facultativamente, o pregoeiro poderá oferecer contraproposta diretamente ao
proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço
melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
5.8. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro verificará o cumprimento
às demais exigências para habilitação contidas neste Edital.
5.9. Os documentos relativos aos requisitos para habilitação deverão constar dentro do
envelope documentos.
5.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda o Edital. Também nessa etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante
para que seja obtido preço melhor.
5.11. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
5.12. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo Pregoeiro,
Licitantes presentes e membros da equipe de apoio, facultada a assinatura de ouvintes,
na qual serão registrados todos os fatos relevantes da sessão, inclusive quanto a
ocorrência de recursos.
6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
6.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados
os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
6.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentem preços manifestamente
excessivos, irrisórios, simbólicos ou de valor zero, ou ainda aquelas que fizerem alusão a
financiamentos subsidiados e de fundo perdido, assim como não atendam às
especificações deste edital.
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7.MPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
7.1. As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas, no prazo de até 02 (dois) dias
úteis, antes da data designada para o pregão, e protocoladas no setor de protocolo da
CONTRATANTE, das quais caberá ao pregoeiro decidir, no prazo de 24 horas.
7.2. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal, via fax e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente.
7.3. Se procedente e acolhida a impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova
data será designada para a realização do certame.
7.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões,
devendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, mediante protocolo realizado
no setor de protocolos da CONTRATANTE. Os interessados ficam, desde logo, intimados
a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente.
7.5. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de
recurso.
7.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
7.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo, conforme disposto
no § 2º, do artigo 109 da Lei 8666/93.
7.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, a adjudicatária
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e
sanções previstas no Capítulo IV, Seção II, artigo 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93, com suas
alterações e das demais cominações legais;
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8.2. Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das
obrigações assumidas, caso a Adjudicatária venha a incorrer em uma das situações
previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, e, segundo a gravidade da falta
cometida, aplicar as seguintes sanções:
8.3. Advertência, nos termos da Lei;
8.4. Multa de mora de 2% (dois por cento) do valor do total do Contrato, por dia de atraso
e limitados ao trigésimo dia, no caso de descumprimento dos prazos deste instrumento
convocatório, limitado à parcela em atraso;
8.5. Multa compensatória de 2% (dois por cento) do valor total do Contrato por infração de
qualquer cláusula ou condições pactuadas, exceto pelo descumprimento dos prazos,
respeitados os limites que caracterizem efeitos confiscatórios;
8.6. Pela recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido neste
edital, poderá ser aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor
adjudicado ao Licitante Vencedor.
8.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 8.10.
8.8. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Administração,
observadas, porém o direito a prévia e ampla defesa por parte da CONTRATADA, dentro
do prazo de 05 (cinco) dias úteis depois de receber a notificação.
8.9. Das penalidades aplicadas caberá RECURSO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
observados o procedimento estabelecido no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, dirigido à
autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão.
8.10. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data da notificação, podendo a Administração descontar o seu valor da Nota Fiscal ou
Documento de Cobrança, independente de notificação, por ocasião de seu pagamento, ou
cobrá-las judicialmente, segundo da Lei nº. 6.830/80, com os encargos correspondentes.
9. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
9.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar sua
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revogação, ou ser anulada por ilegalidade declarada de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.
9.2. A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos
que tiver suportado no cumprimento do contrato.
9.3. No caso de revogação ou anulação da presente licitação ficam assegurados o
contraditório e a ampla defesa (§3, art. 49, da Lei 8.666/93).
9.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro.
10. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL / PEDIDO DE COMPRA
10.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Câmara Municipal de Santa
Cruz do Rio Pardo poderá emitir pedido de compra ou firmar contrato específico com o
PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do objeto desta licitação nos termos da
minuta que integra este Edital.
10.2. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação
de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá
comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de
cinco dias úteis, a contar da homologação do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;
10.2.1. Não ocorrendo a regularização prevista no item anterior, retomar-se-ão, em
sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício
do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e
empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo
estabelecido no subitem 5.6.1;
10.2.2. Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos
requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das
ofertas, com vistas à contratação.
10.2.3. Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não apresentar a situação regular, ou se recusar a celebrar a contratação, será
convocado outro licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente,
com vistas à celebração da contratação.
10.3. O proponente vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
convocação, para retirar o Pedido de Compra ou assinar o Contrato. Este prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE
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VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
CONTRATANTE.
10.3.1. O contrato deverá ser assinado na Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio
Pardo, devendo o representante responsável pela assinatura comparecer munido
de procuração que o autorize assinar, no prazo estabelecido.
10.4. No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar
documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu
representante a assinar o contrato em nome da empresa;
10.5. Para assinatura do Contrato, a licitante vencedora deverá apresentar:
10.5.1. Comprovante de que está adequada ou em processo de adequação a Lei
Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018);
10.6. Caso haja algum imprevisto, ou fato superveniente que altere significativamente a
correspondência entre os encargos do licitante vencedor e a remuneração por parte da
Administração Pública, que impossibilite a entrega do objeto, e esse desequilíbrio não for
dado causa pelo licitante, poderá ocorrer o realinhamento dos preços, desde que
justificado e comprovado o aumento por meio de documentos fiscais, documentos
públicos, convenções, pesquisa de órgãos especializados ou outros meios confiáveis e
hábeis para tanto.
10.7. Decorridos 12 meses do contrato, se requerido, havendo necessidade e
comprovação para efeito de reajuste dos preços será adotado o índice do IPCA–IBGE.
10.8. A licitante vencedora se obriga a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem
necessárias ao objeto adjudicado a mesma, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial do objeto do contrato, conforme disposto na Lei Federal n. º 8.666/93,
desde que justificados.
10.9. Para fins de contratação deverá a licitante vencedora apresentar licença de
funcionamento válida emitida pelo município de sua sede ou filial responsável pela
execução do objeto.
11. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. Os serviços deverão ser executados conforme especificações constantes no Termo
de Referência (Anexo VI), obedecendo-o rigorosamente
.
11.2. Os serviços serão realizados em local a ser definido, podendo ser alterados de
acordo com a necessidade da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo.
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11.3. O prazo para execução dos serviços será de 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual
período quando aceito pela Administração Municipal, desde que devidamente justificado.
11.4. Somente poderá ser realizado o descarte dos documentos que não se enquadrarem
nos critérios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018 (Art. 63. A
autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de
dados constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei, consideradas a
complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados).
12. DO PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos serão efetuados após vistoria pelo responsável pela Secretaria do
Legislativo e autorizado pela Diretora Geral de Administração, e somente com aprovação
será feita a liberação do pagamento correspondente à etapa concluída, em até 20 (vinte)
dias, após a emissão de documento fiscal (NF-e).
12.2. No caso de entrega fracionada do objeto da presente licitação, o pagamento devido
será referente somente a quantidade entregue, e o pagamento será nos moldes da
cláusula 12.1.
12.3. Qualquer irregularidade no documento fiscal apresentado implicará na interrupção
do prazo de pagamento e na obrigação de emissão de novo documento fiscal válido e
regular, reiniciando-se a contagem do prazo de pagamento previsto na cláusula 12.1.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo revogá-la, no todo ou em parte, por razões
de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Câmara
Municipal poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
13.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará
a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
13.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
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13.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
13.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
13.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado ou no Semanário Oficial do Município de
Santa Cruz do Rio Pardo.
13.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro, e de acordo
com o disposto nas Leis Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, e
subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, nº 8666/93, nº 9.784/99 e suas alterações. O
presente edital é Lei interna da licitação, vincula inteiramente a Administração e os
proponentes.
13.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os
termos deste Edital.
13.9. Da validade contratual: O referido contrato administrativo será celebrado após o
término dos procedimentos licitatórios e sua homologação e adjudicação, terá prazo de
vigência de 06 (seis) meses, iniciando-se no momento da assinatura, podendo ser
prorrogado, nos termos da Lei Federal 8666/93.
13.10. O descumprimento total ou parcial do contrato por parte da LICITANTE acarretará
multa no percentual estipulado e previsto nas sanções administrativas, não eximindo as
demais penalidades nas esferas, Administrativa, Criminal e Civil.
13.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de
expediente normal, conforme § único e caput do art. 110 da Lei Federal 8.666/1993.
13.12. Desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta.
13.13. A CONTRATADA deverá indenizar qualquer prejuízo causado a Administração
Pública, em decorrência da execução do objeto licitado.
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13.14. A CONTRATADA fica terminantemente proibida de fornecer, divulgar ou
possibilitar o acesso de terceiros aos dados pessoais que vier a ter conhecimento durante
a execução do contrato e será responsável por todo e qualquer incidente de segurança e
ou vazamento de dados que eventualmente possam ocorrer.
13.15. Integram este edital, independente de transcrição, formulário de proposta padrão
(Anexo I), minuta do contrato (Anexo II), Termo de Ciência e Notificação (Anexo III),
Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que só entregarão
envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos (Anexo IV), Declaração
de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo V), Termo de
Referência (Anexo VI) e Termo de Confidencialidade e Sigilo (Anexo VII).
13.16. O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste Edital será o local da realização do certame, sede da Administração Municipal, ou
seja, a Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP.
Santa Cruz do Rio Pardo, 29 de abril de 2.022.

_____________________________
CRISTIANO DE MIRANDA
Presidente da Câmara Municipal
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ANEXO PROPOSTA (I)
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio:
Razão Social/ Nome:
Endereço:
CNPJ./M.F. / CPF:
Inscrição Estadual/ RG: Telefone:
ITEM
OBJETO: A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
pretende a contratação de empresa de “prestação de
serviços técnicos e especializados de digitalização;
compilação eletrônica, indexação e versionamento de
aproximadamente 5.000 (cinco mil) leis da Legislação
Municipal e a disponibilização na web e aplicativo para os
dispositivos móveis (App); com locação de Sistema
Informatizado de Consulta na Web e Aplicativos para
Dispositivos Móveis (App) com atualização das novas
normas publicadas em formato compilado”.
Prestação de serviços técnicos e especializados de
Atualização das novas normas publicadas em formato
compilado e disponibilização em Sistema Informatizado de
Consulta na Web e Aplicativos Móveis (App), pelo período de
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, até o limite de 60
meses, de acordo legislação de licitação,
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Valor/Proposta

R$ ----, ---(Valor
por extenso)

R$ ----, ---(Valor
por extenso)

R$ ----,----(Valor
por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA – 60 dias
CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA PROPONENTE
DATA DA PROPOSTA
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Dados do responsável pela assinatura do contrato:
Nome completo:
Cargo:
RG:
CPF:
E-mail pessoal:
Telefone
Endereço
E-mail institucional:
Data de Nascimento

*Observações: - O prazo mínimo de validade das propostas deverá ser de no
mínimo 60 dias.
- Todos os custos e despesas diretas e indiretas para execução do objeto, tributos e
demais encargos são de responsabilidade da Contratada, inclusive eventuais despesas
com transporte e frete.
- O preço final do serviço ofertado deve incluir tributos e demais encargos a serem
suportados pelo ofertante, nos termos da súmula 10 de TCE/SP.
- O Termo de Referência (Anexo VI) deverá ser rigorosamente observado para a
composição do valor da proposta.
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ......................................................
Aos ......... (.............) dia do mês de maio de 2.022 (dois mil e vinte e dois), por este
instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, que fazem entre si de um
lado a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pessoa jurídica de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº. 49.879.919/0001-96, sediada na Avenida Coronel
Clementino Gonçalves, nº. 586, Chácara Peixe, nesta cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal, CRISTIANO DE MIRANDA, portador do RG nº. 42.819.475-8 SSP/SP e CPF
nº. 328.870.178-29, residente à Rua Antônio Eleodoro dos Santos, nº. 601, Jardim José
Eleodoro, município de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa .........................,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º ..........................., e Inscrição Estadual sob o n.º
.........................., com sede à ....................................., nº ...., ....................., na cidade de
..............................., neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ......................, portador(a) da
cédula de identidade n.º ................... e do C.P.F. n.º ........................, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acordado o que segue,
em conformidade com as qualificações e habilitações exigidas pela Lei Federal n.º
8.666/93, com as alterações produzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e 9648/98 e o
Processo Licitação nº. 07/2.022, modalidade Pregão n.º 01/2.022:
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1. O presente contrato administrativo tem como objeto a contratação de empresa de
“prestação de serviços técnicos e especializados de digitalização, compilação
eletrônica, indexação e versionamento de aproximadamente 5.000 (cinco mil) leis da
Legislação Municipal e a disponibilização na web e aplicativo para os dispositivos
móveis (App); com locação de Sistema Informatizado de Consulta na Web e
Aplicativos para Dispositivos Móveis (App) com atualização das novas normas
publicadas em formato compilado”, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, até o limite de 60 meses, de acordo legislação de licitação, em
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VI) que
é parte integrante deste edital.
1.2. A CONTRATANTE não está obrigada a adquirir a totalidade dos serviços acima
descritos, caso não haja necessidade da secretaria solicitante.
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CLÁUSULA SEGUNDA
2.1. O presente contrato terá prazo de vigência contado a partir da assinatura do mesmo,
com vigência de 06 (seis) meses, para execução da digitalização; compilação; indexação
e versionamento de aproximadamente 5.000 (cinco mil) Leis, e 12 (doze) meses de
vigência do Contrato atualização das novas normas e Sistema Informatizado de consulta
na Web e Dispositivos Móveis (App), podendo ser prorrogado nos termos da Lei
8.666/93.
2.2. Pelo objeto ora ajustado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância
total de R$ ................... (............).
2.3. Do pagamento: Os pagamentos serão efetuados após vistoria pelo responsável pela
Secretaria do Legislativo e autorizado pelo Diretor Geral de Administração, e somente
com aprovação será feita a liberação do pagamento correspondente à etapa concluída,
em até 20 (vinte) dias, após a emissão de documento fiscal (NF-e).
2.4. No caso de entrega fracionada do objeto da presente licitação, o pagamento devido
será referente somente a quantidade entregue, e o pagamento será nos moldes da
cláusula 2.3.
2.5. Qualquer irregularidade no documento fiscal apresentado implicará na interrupção do
prazo de pagamento e na obrigação de emissão de novo documento fiscal válido e
regular, reiniciando-se a contagem do prazo de pagamento previsto na cláusula 2.3.
CLÁUSULA TERCEIRA
3.1. A CONTRATADA se responsabiliza pela boa qualidade do objeto deste contrato, se
comprometendo de imediato a substituir aqueles fora da qualidade exigida.
3.2. A CONTRATADA fica única, exclusiva e totalmente responsável pelo recolhimento
nos prazos legais de todos os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e
outros decorrentes da presente contratação em quaisquer esferas: privada, federal,
estadual e municipal.
3.3. A CONTRATADA se obriga a executar os serviços conforme especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo VI), obedecendo-o rigorosamente.
3.4. A CONTRATADA fica terminantemente proibida de fornecer, divulgar ou possibilitar o
acesso de terceiros aos dados pessoais que vier a ter conhecimento durante a execução
do contrato e será responsável por todo e qualquer incidente de segurança e ou
vazamento de dados que eventualmente possam ocorrer.
3.5. A CONTRATADA deverá cumprir de forma irrestrita da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
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3.6. A CONTRATADA poderá realizar o descarte somente dos documentos que não se
enquadrarem nos critérios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº
13.709/2018 (Art. 63. A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação
progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei,
consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados).
3.7. A CONTRATADA se obriga a manter durante a vigência deste contrato,
todas as qualificações e habilitações exigidas pela Lei Federal n.º 8.666/93 e atualizadas
pela Lei Federal n.º 8.883/94;
3.8. A CONTRATANTE, por si ou por seus prepostos, se obriga a cumprir todas as
cláusulas e condições previstas neste contrato, fornecendo todas as informações
necessárias a entrega do objeto;
3.9. A CONTRATADA se obriga a entregar o objeto deste Contrato em conformidade com
o especificado na cláusula primeira do mesmo e Termo de Referência (Anexo VI), bem
como atender às requisições e determinações da CONTRATANTE;
3.10. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados aos seus funcionários, bem
como danos à terceiros, sejam de ordem pessoal ou material.
3.11. Caso haja algum imprevisto, ou fato superveniente que altere significativamente a
correspondência entre os encargos do licitante vencedor e a remuneração por parte da
Administração Pública, que impossibilite a entrega do objeto, e esse desequilíbrio não for
dado causa pelo licitante, poderá ocorrer o realinhamento dos preços, desde que
justificado e comprovado o aumento por meio de documentos fiscais, documentos
públicos, convenções, pesquisa de órgãos especializados ou outros meios confiáveis e
hábeis para tanto.
3.12. A CONTRATADA deverá indenizar qualquer prejuízo causado a Administração
Pública, em decorrência da execução do objeto licitado.
3.13. Decorridos 12 meses do contrato, se requerido, havendo necessidade e
comprovação para efeito de reajuste dos preços será adotado o índice do IPCA–IBGE.
CLÁUSULA QUARTA
4.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nos casos previstos na Lei
Federal n.º 8.666/93, com as alterações da Lei Federal n.º 8.883/94 e 9648/98, bem como
fica assegurado à CONTRATANTE, alterá-lo ou rescindi-lo unilateralmente, nos casos
previstos nas referidas Leis.

Avenida Cel. Clementino Gonçalves, n° 586 – Chácara Peixe - Caixa Postal nº 116 – Telefone / Fax (14) 33324128 – WhatsApp (14) 99741 - 0859 - CEP 18.900-488 – SANTA CRUZ DO RIO PARDO – SP – E-mails:
camarascrpardo@tdkom.com.br / camarascrpardo@camarasantacruzdoriopardo.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL
Vereador José Carlos do Nascimento Camarinha
SANTA CRUZ DO RIO PARDO – ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 49.879.919/0001-96

4.2. A rescisão do contrato, de acordo com o artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá
ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
c) judicial, nos termos da legislação;
4.3. A CONTRATADA se obriga a manter as condições referentes à regularidade fiscal,
bem como manter as condições oferecidas para contratação, nos termos do art. 55, XI
e XIII da Lei Federal n° 8.666/93.
4.4. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá sofrer, conforme o caso, as
seguintes sanções, sem prejuízo seja promovida a reabilitação perante a autoridade que
aplicou a penalidade; da reparação dos danos causados à Câmara Municipal de Santa
Cruz do Rio Pardo pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por
período não superior a 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
4.5. Serão aplicadas multas contratuais, sem prejuízo das demais sanções e multas
aplicáveis e previstas:
a) Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato, além da indenização e reparação por danos;
b) Pelo retardamento na entrega do objeto contratual, multa diária de 1% (um por cento)
sobre o valor em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á a
inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas, além da
indenização e reparação por danos;
c) Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à
execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor
total do contrato, além da indenização e reparação por danos;
d) Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contrato, além da indenização e reparação por danos;
4.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
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4.7. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa,
sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.
4.8. No caso de multa aplicada em virtude de descumprimento contratual, além do
disposto acima, também será possível, a critério da Contratante, o desconto das
respectivas importâncias do valor eventualmente devido à Contratada.
CLÁUSULA QUINTA
5.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem
necessárias no objeto deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial deste Contrato, conforme disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, desde de que
justificados;
5.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato
anormal que porventura venha a ocorrer durante a entrega do objeto do presente
contrato, principalmente os fatos que dependam de orientação técnica da
CONTRATANTE ou de seus prepostos;
5.3. A presente Contratação é regida especialmente pelo disposto na Lei Federal n.º
8.666/93, com as alterações da Lei Federal n.º 8.883/94, Lei Federal n.º 10.520/02 e
demais disposições legais pertinentes à espécie, não gerando qualquer vínculo
empregatício entre as partes, ou seus colaboradores, funcionários ou prepostos, não
cabendo a CONTRATADA pleitear por quaisquer vantagens e/ou direitos oriundos da
legislação trabalhista, previdenciária e social;
5.4. A CONTRATADA fica obrigada a observar todas as cláusulas e condições do Edital e
da proposta ofertada, nos termos do artigo 55, inciso XI da Lei Federal nº. 8666/93, posto
que, o edital é a lei interna da presente licitação a qual vincula os agentes da
Administração Pública e os licitantes.
5.5. As despesas para execução do presente Contrato correrão por conta de dotações
próprias do orçamento vigente, se necessário, créditos especiais e/ou repasses de
recursos, na seguinte classificação:
01 – Poder Legislativo
01.031 – Ação Legislativa
01.031.0001 – Processo Legislativo
01.031.0001.2.050 – Manutenção do Poder Legislativo
3.0.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha nº. 009
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CLÁUSULA SEXTA
6.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou ações decorrentes da presente contratação,
que não forem resolvidas por via administrativa.
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato Administrativo em
03 (três) vias de igual teor e forma, após lido e achado conforme em todos os seus
termos, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos.
Santa Cruz do Rio Pardo, ............. de ..........................................de 2.022.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo/SP
CRISTIANO DE MIRANDA
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATADA:.......................................
Testemunhas:
__________________________
Nome:
RG:
______________________________
Nome:
RG:
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ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: ____________________________________________________
CONTRATADO: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO: ___________________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/e-mail: (*)______________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do
TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no
módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos
no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização
Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Santa Cruz do Rio Pardo, .................de......................................de 2022.
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ___________________________________________________________
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ___________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ___________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG:___________________________
e-mail: _________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: __________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ___________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO DECLARAÇÃO

A empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ/MF sob n.
___________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade RG n.
_________________________ e do CPF n. ________________________________,
DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os
suficientes para a elaboração da proposta financeira voltadas ao atendimento do objeto
licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta
empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não
subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

_______________________________________
(data)
(representante legal)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A
empresa
____________________________________,
com
sede
à
_____________________________, ____, na cidade de ___________, Estado de
________. inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ n. _________________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a) _________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade RG
n.
______________________
SSP-____
e
do
CPF
n.
_____________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (...)

_________________________________________
(data)
_________________________________________
(representante legal)
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ANEXO VI
TERMO DE REFERÊNCIA
Em atendimento ao disposto no Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (Lei nº 8.666/93), este documento apresenta um conjunto de elementos e
informações caracterizadores dos serviços de contratação de empresa conforme
informações contidas neste Termo de Referência para o oferecimento de subsídios à
realização do processo licitatório para a contratação de empresa especializada e a
adequada execução dos serviços contratados.
Informamos ainda que este processo será regido pela Lei Federal nº. 8.666/1993,
conforme determina o art. 191 da Lei Federal nº. 14.133 de 01 de abril de 2021, a seguir
transcrito: “Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou
de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada
expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.”
1. JUSTIFICATIVA:
O objetivo da presente contratação é padronizar a apresentação da legislação municipal
em formato digital para consulta na web, possibilitando o mais amplo acesso aos
respectivos textos normativos em sua versão atualizada, bem como aos textos originais
publicados em fontes oficiais.
Através da adoção de tecnologias que proporcionem a ampliação da prestação de
serviços e informações para os cidadãos, a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio
Pardo, busca o incremento da eficácia, da eficiência e da transparência.
Com a utilização de meios eletrônicos para a prestação de serviços públicos, impõe-se a
exigência de acessibilidade da informação disponibilizada na web, eliminando qualquer
barreira digital que possa impedir ou dificultar o acesso à legislação municipal, bem como
a interação e o uso pleno do sistema de consulta que será disponibilizado ao cidadão na
internet.
Para atingir os objetivos já elencados, os serviços compreendidos no objeto deverão ser
executados em três etapas distintas e consecutivas, sendo a 1ª etapa destinada ao
levantamento do acervo legislativo municipal abarcado por este projeto, análise e
cadastramento de normas em sistema informatizado de consulta legislativa.
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Na 2ª etapa será efetuada a indexação e compilação dos textos normativos. O objetivo
desta etapa é disponibilizar a legislação municipal em formato digital para consulta na
web, de forma que seja possível visualizar a norma atualizada em um texto único, no qual
estejam reunidas todas as alterações expressas ocorridas durante a sua vigência, além
da visualização do seu texto original em formato pdf.
Finalmente, na 3ª. etapa, será realizada a atualização contínua do trabalho executado na
1ª e 2ª. etapas, de forma a que todas as normas posteriormente editadas sejam
incorporadas ao processo em questão.
Ressalta-se, por derradeiro, que todos os dados inseridos no sistema de consulta são de
propriedade da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, de forma a que, mesmo
após o término da vigência do contrato firmado com a empresa contratada, lhe seja
resguardado o mais acesso e uso dessas informações.
2. DAS DEFINIÇÕES DAS ETAPAS
2.1 - 1ª ETAPA – LEVANTAMENTO, ANÁLISE, CADASTRAMENTO DAS NORMAS
MUNICIPAIS
1. A primeira etapa compreende os seguintes processos:
1.1. Levantamento, análise e cadastramento das seguintes normas municipais:
a) leis ordinárias;
b) leis complementares
c) decretos legislativos;
d) resoluções; e,
e) Lei Orgânica Municipal e respectivas emendas.
QUANTITATIVOS
TIPO DE NORMA
Lei Orgânica Municipal - LOM
Emendas a Lei Orgânica Municipal
Regimento Interno da Câmara
Leis Ordinárias
Leis Complementares
Decretos Legislativos
Resoluções
Atos da Mesa
Atos do Presidente
TOTAL GERAL:

QUANTIDADE ESTIMADA
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TOTAL:
1.1.1. As normas municipais serão disponibilizadas pela Câmara Municipal de Santa Cruz
do Rio Pardo em meio eletrônico (arquivo pdf).
1.1.2. O levantamento compreende a verificação dos documentos eletrônicos
disponibilizados pela Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo quantos aos
aspectos de autenticidade e integridade.
1.1.3. A análise compreende o estudo das normas municipais para o fim de estabelecer a
classificação temática das mesmas, bem como a situação jurídica e os relacionamentos
que eventualmente existam com outras normas.
1.1.3.1. A classificação temática será realizada de acordo com a metodologia apresentada
pela contratada e aprovada pela Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo.
1.1.3.2. A situação jurídica mencionada deve ser atribuída de acordo com os seguintes
critérios:
a) Não consta revogação expressa;
b) Revogada expressamente;
c) Revogada implicitamente;
c) Declarada parcialmente ou totalmente inconstitucional pelo Poder Judiciário;
d) Eficácia suspensa pelo Poder Judiciário; e,
e) Eficácia prejudicada.
1.1.3.3. Os relacionamentos consistem nos registros das alterações expressas existentes
na norma, bem como das normas que a ela façam referência expressa ou referidas por
ela, inclusive, quando a norma referida for proveniente da esfera estadual ou federal.
1.2. Cadastramento das normas municipais em software cedido pela empresa contratada
e disponibilização do mesmo em forma de seção da página oficial da Câmara Municipal
de Santa Cruz do Rio Pardo na web.
1.2.1. O software deverá disponibilizar, no mínimo, os seguintes campos de cadastro:
a) número da norma;
b) espécie normativa;
c) data da promulgação;
d) ementa;
e) classificação temática;
f) situação jurídica; e,
g) alterações / referências.
1.3. Elaboração de relatório técnico contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a) relação de normas cadastradas no software;
b) relação de normas faltantes, incompletas e/ou ilegíveis;
c) relação de normas disponibilizadas pela contratante em formato digital; e,
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d) relação de normas com eficácia suspensa ou declaradas inconstitucionais pelo Poder
Judiciário.
1.4. Prazo de execução da 1ª Etapa: 2 (dois) meses, contados a partir da assinatura do
contrato.
2.2 - 2ª ETAPA – INDEXAÇÃO, VERSIONAMENTO, COMPILAÇÃO
DISPONIBILIZAÇÃO DAS NORMAS MUNICIPAIS COMPILADAS NA WEB

E

2.1. A contratada deverá disponibilizar o texto compilado das normas municipais na web
em formato html para consulta no software cedido pela mesma.
2.2. A digitação e formatação dos textos das normas municipais deverá observar os
critérios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,
regulamentada pelo Decreto Federal nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, e
especialmente o seguinte:
2.2.1. apresentação dos dispositivos legais alterados ou revogados expressamente,
utilizando o modo de apresentação tachado, com a apresentação, quando for o caso, da
posterior redação logo abaixo, dada pela norma que a modificou;
2.2.2. informação quanto ao tipo de modificação inserida na norma e a indicação do
número e a data da norma que promoveu a alteração;
2.2.3. criação de hiperlink sobre o dispositivo modificado ou incluído, para consulta do
texto da norma que promoveu a alteração / inclusão;
2.2.4. disponibilização dos textos em html em versão “consolidada”, exibindo o texto
atualizado da norma, e versão “compilada”, exibindo todas as redações anteriores, nos
moldes do disposto no item 2.2.1;
2.2.5. apresentação dos dispositivos legais declarados inconstitucionais ou com eficácia
suspensa temporariamente pelo Poder Judiciário utilizando o modo de apresentação
tachado;
2.2.6. indicação do número do processo judicial que resultou na declaração parcial ou
integral de inconstitucionalidade ou na suspensão temporária da eficácia da norma;
2.3. Prazo de execução da 2ª Etapa: 6 (seis) meses, contados a partir da assinatura do
contrato.

Avenida Cel. Clementino Gonçalves, n° 586 – Chácara Peixe - Caixa Postal nº 116 – Telefone / Fax (14) 33324128 – WhatsApp (14) 99741 - 0859 - CEP 18.900-488 – SANTA CRUZ DO RIO PARDO – SP – E-mails:
camarascrpardo@tdkom.com.br / camarascrpardo@camarasantacruzdoriopardo.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL
Vereador José Carlos do Nascimento Camarinha
SANTA CRUZ DO RIO PARDO – ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 49.879.919/0001-96

2.3 - 3ª ETAPA – ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
3.1. Após a entrega da 2ª etapa, a contratada deverá executar a atualização contínua da
Legislação Municipal disponibilizada em formato digital, observados, no que couber, os
critérios técnicos definidos na 1ª e 2ª etapas para o processamento das mesmas.
3.2. As novas normas deverão ser cadastradas no software de consulta e disponibilizadas
para consulta na web em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento, pela
contratada, do texto definitivo da norma em meio eletrônico (texto editável) e demais
informações necessárias ao cadastro.
3.3. Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software e
da página de consulta na web;
3.4. Prestação de serviços de hospedagem da página de consulta na web;
3.5. Cessão onerosa de uso do software de consulta na web e do aplicativo para
dispositivos móveis (app), durante o prazo de vigência do contrato firmado pelas partes;
3.6. Disponibilização do acervo legislativo compilado em formato digital em aplicativo para
dispositivos móveis (app);
3.7. Disponibilização do aplicativo para dispositivos móveis (app) nas lojas Play Store e
Apple Store, sem qualquer custo adicional para a contratante;
3.8. Prazo de execução da 3ª Etapa: por se tratar de serviço de natureza continuada,
deverá ser executado a partir da entrega da 2ª etapa, estendendo-se enquanto perdurar a
vigência do contrato firmado pelas partes e, inclusive, durante as prorrogações do
respectivo prazo, por meio de Termos Aditivos de acordo com a Lei de Licitações.
.
3. DEFINIÇÃO DO OBJETO:
3.1. A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo pretende a contratação de
empresa de “prestação de serviços técnicos e especializados de digitalização;
compilação eletrônica, indexação e versionamento de aproximadamente 5.000
(cinco mil) leis da Legislação Municipal e a disponibilização na web e aplicativo
para os dispositivos móveis (App); com locação de Sistema Informatizado de
Consulta na Web e Aplicativos para Dispositivos Móveis (App) com atualização das
novas normas publicadas em formato compilado”, pelo período de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado, até o limite de 60 meses, de acordo legislação de licitação,
em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VI)
que é parte integrante deste edital.
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3.2. Estima-se o valor médio global deste objeto em R$ 111.333,33 (Cento e onze mil e
trezentos e trinta e três reais, trinta e três centavos), conforme consta no MAPA
DEMONSTRATIVO DE COTAÇÃO deferido pelo Presidente da Câmara Municipal.

4. REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃO
O sistema informatizado de consulta a ser disponibilizado deverá atender aos seguintes
requisitos mínimos essenciais:
4.1. Da Segurança
4.1.1. hospedagem em provedor sob responsabilidade da contratada, com sistema de
backup automático;
4.1.1.1. o Datacenter de hospedagem do Sistema deve viabilizar a segurança dos dados
mediante proteção contra invasores, com, no mínimo, 02 (dois) servidores
replicado/sincronizado/load balancer, sistema gerenciador de banco de dados e uplink
para conexão de, no mínimo, 50mbps;
4.1.2. permitir a gravação de cópia de segurança (backups) com agendamento
automático;
4.1.2.1. a contratada deverá realizar diariamente cópias de segurança do conteúdo do
sistema;
4.1.3. as informações geradas no sistema são de propriedade da contratante,
podendo ela solicitar a qualquer momento um backup contendo o script da base de
dados e todos os arquivos inseridos no sistema, pelo menos, em formato .html e
.PDF, possibilitando a posterior migração para outros softwares que eventualmente
sejam utilizados pela contratante.
4.2. Da Compatibilidade
4.2.1. Visualização nos seguintes navegadores:
a) Internet Explorer;
b) Google Chrome;
c) Mozila FireFox;
d) Safari;
e) Opera; e,
f) Microsoft Edge.
4.2.2. utilizar banco de dados relacional;
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4.2.3. seguir as regras de desenvolvimento propostas pela W3C (WORLD WIDE WEB
CONSORTIUM), responsável por definir padrões para as respectivas áreas relacionadas
à web, especialmente quanto aos padrões HTML5 e CSS3.
4.2.3.1. O sistema informatizado deve ser submetido a avaliação para websites, sem
apresentar erros quando aplicado o software verificador para atendimento aos
padrões constantes do subitem 4.2.3;
4.2.4. permitir a normalização de todas as tabelas do aplicativo através de ID, ou seja,
quando for alterado um dado de uma tabela que serve de referência para outras, estas
deverão ser alteradas automaticamente;
4.2.5. utilização em ambiente web via internet, sem a necessidade de instalação nas
estações, adequação de hardware ou software, devendo servir a um número ilimitado de
usuários simultâneos.
4.2.6. utilizar tecnologia para redimensionamento de sua resolução
automaticamente (layout responsível), podendo ser utilizado em PCs, notebooks,
tablets ou smartphones, com total ajuste das informações à tela.
4.3. Da acessibilidade
O sistema informatizado deverá ser desenvolvido em consonância com os Princípios de
Acessibilidade preconizados pela Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 –
Estatuto da Pessoas com Deficiência, e Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000 – Lei de Acessibilidade, atendendo aos seguintes requisitos básicos:
4.3.1. atender às Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.0);
4.3.1.1. O sistema informatizado deve ser submetido a avaliação de acessibilidade para
websites, sem apresentar erros quando aplicado o software verificador para atendimento
às diretrizes constantes do subitem 4.3.1;
4.3.2. oferecer teclas de acesso para navegação em todo conteúdo, permitindo acesso a
todas informações do sistema através do teclado;
4.3.3. possuir controle do contraste da página, possibilitando assim uma melhor
visualização do conteúdo para pessoas com deficiência visual e/ou com baixa visão;
4.3.4. as páginas de conteúdo do sistema deverão possuir botões que controlam o
tamanho das letras, possibilitando a melhoria na leitura de grandes blocos de texto.
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4.4. Dos Recursos do Sistema
O Sistema Informatizado de Consulta deverá oferecer aos seguintes recursos básicos:
4.4.1. Pesquisa Simples: apenas nos campos “Tipo” (espécie normativa), “nº da norma” e
“ano”;
4.4.2. Pesquisa Textual: apenas nos campos
“Ementa/Assunto”, e no próprio texto da norma;

“Tipo”

(espécie

normativa)

e

4.4.3. Pesquisa Avançada: através de todos os campos de cadastro, por intervalo de
números e de datas, por palavras contidas no texto da norma, ou mesmo parte de
palavras, com a aplicação dos conectores “e” / “ou”, com ou sem caracteres especiais
(“ç”, “~” e acentos) e por campos de cadastro combinados.
4.4.3.1. A pesquisa por palavras deverá destacar a palavra encontrada na visualização do
texto da norma;
4.4.3.2. A pesquisa deverá ignorar a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas;
4.4.4. Cadastro diferenciado de normas com destaque (ex: Lei Orgânica Municipal,
Regimento Interno, Código Tributário, Estatuto dos Servidores, etc), com acesso direto
aos respectivos textos, sem necessidade de consulta;
4.4.5. Geração de relatório de pesquisa e possibilidade de impressão e exportação dos
respectivos resultados para o formato pdf;
4.4.6. Ordenar o resultado da pesquisa pelos seguintes parâmetros:
a) Data Decrescente;
b) Data Crescente;
c) Ano/Número Decrescente; e,
d) Ano/Número Crescente.
4.4.7. Possibilidade de compartilhar os textos das normas, bem como o resultado de
pesquisas, através de E-mail e, pelo menos, nas seguintes redes sociais: Facebook,
Twitter e Whatsapp;
4.4.8. Destaque para lista das últimas normas cadastradas;
4.4.9. Destaque para lista com as normas mais acessadas na web;
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4.4.10. Os arquivos em formato html devem conter âncoras que possibilitem a
identificação de artigos, subseções, seções, capítulos e títulos, de forma a possibilitar a
consulta da norma através de um índice sistemático com link direto aos dispositivos
mencionados;
4.4.11. A(s) alteração(ões) inserida(s) no texto norma por outra norma posterior
deverá(ão) corresponder a uma versão em html da norma alterada, de forma que seja
possível o versionamento da norma e a consulta do texto vigente em uma data
específica;
4.4.12. Utilização de pesquisa facetada para aprimorar os resultados de pesquisas feitas
no acervo legislativo municipal, permitindo a exibição de filtros na tela de consulta, para
que o usuário possa optar pelos parâmetros que melhor lhe convierem para filtrar
resultados.
4.4.13. Disponibilização de ferramenta para que o usuário possa fazer um cadastro
simplificado e receber as normas municipais publicadas no sistema por e-mail (Sistema
Push), assim como seguir determinada(s) norma(s) de seu interesse, recebendo por email todas as alterações posteriores da referida norma, e ainda, favoritar normas para
consulta em campo específico na página inicial.
4.4.13.1. Fica terminantemente vedada a cobrança de qualquer valor pela contratada
junto aos usuários que venham realizar o cadastro simplificado a que se refere o subitem
4.4.13, devendo os serviços acima mencionados serem prestados sem qualquer ônus
para os internautas.
4.4.14. O software não poderá conter propagandas e deverá ter a identificação da
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, juntamente com o brasão oficial do
Município.

REQUISITOS MÍNIMOS DO APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
4.5 O aplicativo para dispositivos móveis a ser disponibilizado deverá atender aos
seguintes requisitos mínimos essenciais:
4.5.1. Disponibilidade para dispositivos móveis que executam os sistemas operacionais
Android (versão mínima 5.0) e iOS (versão mínima 10), em suas respectivas lojas de
distribuição, sem custo para o usuário que realizar a instalação do mesmo.
4.5.2. Conter tela inicial com o brasão e nome Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio
Pardo e atalhos de acesso rápido às principais funções do aplicativo (normas
“Principais/Destaque” e “Mais Acessadas”, Pesquisa de normas), sem a utilização de
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qualquer browser no aparelho móvel, utilizando somente o ambiente do aplicativo
fornecido.
4.5.2.1. O browser somente será permitido em caso de visualização de anexos.
4.5.3. Permitir pesquisa da Legislação Municipal, nos seguintes formatos:
4.5.3.1. Pesquisa Simples: apenas nos campos “Tipo” (espécie normativa), “nº da norma”
e “ano”;
4.5.3.2. Pesquisa Textual: apenas nos campos
“Ementa/Assunto”, e no próprio texto da norma;

“Tipo”

(espécie

normativa)

e

4.5.3.3. Pesquisa Avançada: através de todos os campos de cadastro, por intervalo de
números e de datas, por palavras contidas no texto da norma, ou mesmo parte de
palavras, com a aplicação dos conectores “e” / “ou”, com ou sem caracteres especiais
(“ç”, “~” e acentos) e por campos de cadastro combinados.
4.5.4. Possibilidade de compartilhar os textos das normas através de E-mail e, pelo
menos, nas seguintes redes sociais: Facebook, Instagram, Skype, Twitter e Whatsapp.
4.5.5. Disponibilização dos seguintes recursos de consulta:
4.5.5.1. Índice Sistemático, possibilitando a consulta através de link direto para Títulos,
Capítulos, Seções, Subseções e artigos da norma;
4.5.5.2. Ficha da Norma, constando as seguintes informações: nº da norma, data da
promulgação, situação jurídica, classificação temática, ementa, relacionamentos com
outras normas e arquivos relacionados;
4.5.5.3. Versionamento, possibilitando acesso a cada versão da norma;
4.5.5.4. Utilização de pesquisa facetada para aprimorar os resultados de pesquisas
feitas noacervo legislativo municipal, permitindo a exibição de filtros na tela de consulta,
para que o usuário possa optar pelos parâmetros que melhor lhe convierem para filtrar os
resultados.
4.5.6. As informações apresentadas no aplicativo deverão ser impreterivelmente lidas
diretamente dos bancos de dados do Sistema de Consulta à Legislação, vedada qualquer
opção que tenha necessidade de ser realimentada por painéis administráveis.
4.5.7. O aplicativo tem que ser alimentado automaticamente e online, sem interação ou
depender de rotinas de transferência de dados.
4.5.8. O aplicativo não poderá conter propagandas e deverá ter a identificação da Câmara
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Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, juntamente com o brasão oficial do Município.
4.5.9. O aplicativo deverá ser publicado nas lojas Play Store e Apple Store, pela
contratada, sem a geração de custos adicionais.
5. DA VIGÊNCIA:
5.1. O contrato terá vigência de 06 (seis) meses para execução da digitalização; compilação;
indexação e versionamento das 5.000 (cinco mil) Leis, e 12 (doze) meses de vigência contratual
das novas normas publicadas e disponibilização em Sistema Informatizado de consulta na Web e
dispositivos móveis (App), prorrogáveis por igual período quando aceito pela Administração
Municipal, desde que devidamente justificado.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
6.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato.
6.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
6.3. Comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, caso não esteja
de acordo com as especificações e condições estabelecidas.
6.4. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
6.5. Emitir a Autorização de Fornecimento, com todas as informações necessárias, em favor da
CONTRATADA;
6.6. Fiscalizar o regular cumprimento do contrato.
6.7. Utilizar os serviços dentro dos limites normativos e contratos, constituindo uso indevido dos
mesmos a prática de quaisquer atos que estejam em desacordo com as condições do contrato e
das normas aplicáveis.
6.8. Fornecer e manter atualizadas todas as informações necessárias à prestação dos serviços.
6.9. Fornecer as mesas e cadeiras necessárias à execução da prestação de serviços.
6.10. Emitir a Autorização de Fornecimento, com todas as informações necessárias, em favor da
CONTRATADA;

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1. Atender às solicitações dos serviços com presteza e tempestividade.
7.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação,
conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993.
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7.3. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do
estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, endereço
eletrônico ou endereço físico, sob pena de infração contratual;
7.4. Aceitar, nas mesmas condições do Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,
consoante o disposto no Art. 65, § § 1º e 2º da Lei 8.666/1993.
7.5. Não transferir ou subcontratar terceiros para a execução dos serviços.
7.6. Responsabilizar – se integralmente pelo fornecimento dos ITENS, nos termos da legislação
vigente, e efetuá-los de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.
7.7. Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da contratação, bem como encontrar-se em regularidade perante o INSS e FGTS,
além de garantir cumprimento de todas as normas de segurança.
7.8. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do
fornecimento dos ITENS, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da
legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
7.9. Arcar com todos os custos necessários para a prestação dos serviços, bem como ônus
trabalhistas, encargos sociais, tributos, indenizações e seguro contra acidentes.
7.10. O LICITANTE deverá examinar as áreas e tomar ciência das características e peculiaridades
dos serviços, uma vez que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento
de situações existentes.
7.11. A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual
(EPI) e também deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).
7.12. Dispor de equipe de profissionais para prestação de serviços, sendo que 01(um) ficará
responsável pelo gerenciamento da prestação de serviços.
7.13. Demais condições constam nas disposições editalícias.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
8.1. Os pagamentos serão efetuados após vistoria pelo responsável pela Secretaria do Legislativo
e autorizado pela Diretora Geral de Administração, e somente com aprovação será feita a
liberação do pagamento correspondente à etapa concluída, em até 20 (vinte) dias, após a
emissão de documento fiscal (NF-e).
8.2. Havendo erro na fatura (preço diferente do contrato ou qualquer outra irregularidade) ou
descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa para que a
CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada,
para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura, reapresentada nos mesmos termos do item.
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8.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais.
8.4. A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, reserva-se o direito de não atestar
documento fiscal (NF-e) para o pagamento se a prestação de serviço se não estiver em
conformidade com as exigências apresentadas neste Termo de Referência.

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA:
9.1. Será adotado como critério de julgamento o menor preço Global.

10. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
10.1. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta
contratação ficará com o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo.
10.2. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.
10.3. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da
contratada, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de
administração do contratante, que tomará as providências para que se apliquem as sanções
previstas na lei, no Edital e neste Termo de Referência, sob pena de responsabilidade danos
causados por sua omissão.

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
11.1. Como qualificação técnica, a empresa interessada em participar da licitação deverá
apresentar, junto aos documentos de habilitação, a seguinte documentação:
11.1.1. Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica ou Certidões expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE executou com satisfação
serviços equivalentes ou similares em características ao especificado neste Termo.
11.1.2. A comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de documento devidamente
assinado, carimbo e em papel timbrado da empresa ou órgão que adquiriu, comprovando
"SERVIÇOS COMPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL” ou similar (percentual mínimo de
50% para exigência de quantitativo), sendo permitida a soma de atestados, conforme súmula nº.
24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP.
11.1.3. O(s) atestado(s) deverá (ao) ser impresso(s) em papel timbrado, com nome e telefone de
contato dos responsáveis pela informação atestada, não sendo aceitas declarações genéricas,
devendo ainda atestar a satisfação com serviço ofertado pela LICITANTE.
11.2. Apresentar inscrição na entidade profissional competente – artigo 30, inciso I da Lei 8666/93
dos seus profissionais nos respectivos Conselhos.
11.3. Apresentar documentação que possui profissionais com nível superior preferencialmente na
área de Tecnologia e certificação em Gerenciamento de Projetos.
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12. VISITA TÉCNICA:
12.1. É obrigatório às PROPONENTES realizar VISITA TÉCNICA ao local, para obter Declaração
de Vistoria (Atestado de Visita), a fim de subsidiar a elaboração das propostas e garantir a melhor
adequação destas aos serviços, as empresas interessadas em participar da licitação deverão
fazer vistoria no local onde serão executados os serviços, por intermédio de representante legal
da empresa, o qual deverá apresentar documentação que comprove sua representatividade.
12.2. A Proponente deverá realizar, através de seu Responsável, visita prévia e inspecionar o
local objeto do desenvolvimento dos serviços, prevendo-as antecipadamente junto ao Setor de
Licitação, com ciência da Diretora Geral de Administração, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas da abertura da Licitação, de modo a obter, para sua própria utilização e por
sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta.
12.3. O agendamento será feito de acordo com disponibilidade da CONTRATANTE pelo telefone
(14) 3332–4128 ou e-mail denis@camarasantacruzdoriopardo.gov.br, com o Sr. Dênis Fernando
dos Santos Fernandes – Assessor Legislativo, responsável pelo Setor de Licitação.
JUSTIFICATIVA DA OBRIGATORIEDADE DA VISTÓRIA PRÉVIA: Justifica-se a exigência de
realização de vista técnica uma vez que a natureza da prestação de serviço é de ímpar
complexidade, uma vez que em razão do elevado volume de documentos de Legislação Municipal
a serem compilados, a serem observados, revela-se a visita como indispensável a devida
mensuração e caracterização do objeto.

13. PENALIDADES:
13.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste, a Administração poderá aplicar,
ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas
penalidades previstas em lei.

14. CLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE:
14.1. A contratação deverá ser realizada por meio de procedimento licitatório na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL.

15. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: de 06 (seis) meses após assinatura do Contrato
Administrativo. Com pagamento de % percentual de 10% (dez por cento) por mês.

16. DO VALOR ESTIMADO PARA A AQUISIÇÃO:
Item
01

Descrição
Contratação de empresa especializada
em
Serviços
de
Digitalização;
Compilação;
Indexação
e
Versionamento de

Média – Valor
Unitário (R$)
R$ 111.333,33

Média – Valor Total
(R$)
R$ 111.333,33
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Legislação Municipal com
suporte
técnico e operacional conforme as
especificações constantes no Termo de
Referência.
Instrução Normativa nº. 73/2020 (União) – Art. 6º Serão utilizados, como métodos para
obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de
preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou
mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis,
inconsistentes e os excessivamente elevados.
16.1. Os valores unitários referenciais dos itens foram obtidos através de pesquisas de preços dos
objetos, aplicando-se a média aritmética, desconsiderados os limites discrepantes, quando
necessário, assim representando o preço de mercado praticado.
16.2. Cabe ressaltar que tais valores unitários referenciais (máximos) servem como limite às
licitantes para a formulação das propostas.

17. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) – LEI FEDERAL Nº 13.709/2018:
17.1 Deverá ser cumprida de forma irrestrita da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2018.
17.2 Somente poderá ser realizado o descarte dos documentos que não se enquadrarem nos
critérios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018 (Art. 63. A autoridade
nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos
até a data de entrada em vigor desta Lei, consideradas a complexidade das operações de
tratamento e a natureza dos dados).
17.3 A vencedora do certame deverá comprovar documentalmente que está adequada ou se
adequando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018.

Sr. CRISTIANO DE MIRANDA
Presidente da Câmara Municipal
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ANEXO VII
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO
A empresa [RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL], pessoa jurídica com sede em [ENDEREÇO],
inscrita no CNPJ/MF com o n.º [N.º DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF], neste ato representada na
forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA,
por tomar conhecimento de informações da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, aceita
as regras, condições e obrigações
constantes do presente Termo.
O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção
às informações restritas de propriedade exclusiva da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio
Pardo ou daquele que ela por ventura tenha a guarda revelada à EMPRESA RECEPTORA em
razão de sua contratação para “Prestação de Serviços de Compilação de Legislação Municipal”
com suporte técnico e operacional.
A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro
modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas,
projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras,
fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas,
contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações,
amostras de ideia, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e
informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou
comerciais, dados e documentos pessoais dentre outros.
A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros,
sem a anuência formal e expressa da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, das
informações restritas reveladas.
A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus
diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, com objetivo
diferente da elaboração da proposta para participação no Pregão Presencial n.º 01/2.022, as
informações restritas reveladas.
A EMPRESA RECEPTORA deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao
conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos
que estejam diretamente envolvidos na execução do contrato referida no parágrafo anterior,
devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações
restritas reveladas.

A EMPRESA RECEPTORA deverá possuir ou firmar acordos por escrito com seus
diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos cujos termos
sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente Termo.
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A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente a Câmara Municipal de Santa
Cruz do Rio Pardo sobre qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que
tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como
todo e qualquer incidente de segurança e ou vazamento de dados.
A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem
autorização expressa da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, possibilitará a imediata
rescisão de qualquer contrato firmado entre a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo e a
EMPRESA RECEPTORA sem qualquer ônus para a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio
Pardo. Nesse caso, a EMPRESA RECEPTORA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao
pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridas pela Câmara Municipal de
Santa Cruz do Rio Pardo, inclusive os de ordem moral, bem
como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular
processo judicial ou administrativo.
O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data
de acesso às informações restritas da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo.
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA
RECEPTORA assina o presente termo através de seus representantes legais.
___________________, ______de_____________de________.

_______________________
(nome da empresa)
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