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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL 
 

Pregão nº 006/2014 
 
A Câmara Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento 
das empresas interessadas, que está aberta a licitação acima referenciada, na 
modalidade PREGÃO, para compra, do tipo menor preço global  com entrega imediata, 
que objetiva a Aquisição e Implantação de Sistema de Automação dos  Trabalhos 
Legislativos e de Votação em Plenário  para a Câmara Municipal, conforme 
relacionados a seguir: 
 
 

ITEM QUANT.  
01 04 Monitores de Vídeo Multimídia 

02 01 Microcomputador Desktop – Terminal de Controle do Sistema 

03 01 Notebook – Terminal da Presidência 

04 15 Terminal de votação em formato de prancheta, tipo Tablet 

05 01 Roteador Wi-Fi 

06 01 No-Break 
 
As especificações detalhadas dos equipamentos a serem adquiridos encontram-se 
descritas no Anexo I deste edital. 
 
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL com fornecimento imediato e será 
processada na conformidade do disposto na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto Municipal  
n.º 2.296, de 20 de julho de 2005, subsidiariamente na Lei 8.666/1993 e suas alterações 
e Lei Complementar 123 de dezembro de 2.006, e das condições estabelecidas neste 
edital e nos seguintes anexos que o integram: 
 

Anexo I − Especificações Técnicas dos Produtos; 

Anexo II − Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo III − Minuta de credenciamento; 

Anexo IV − Minuta de habilitação prévia; 

Anexo V − Minuta de declaração de enquadramento 
 

PROTOCOLO - ENVELOPES “01” E “02”  
 

Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação dos interessados 
deverão ser protocolados até às 09:30 horas do dia 18 de dezembro de 2014  no 
Protocolo da CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS/SP, situa do na Praça Dr. 
Washington Luis nº 01, Centro, Batatais/SP. 
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SESSÃO DO PREGÃO 
 

A abertura das propostas recebidas pelo Pregoeiro e  sessão de processamento do 
PREGÃO ocorrerá no mesmo dia e horário citado acima , ou seja, 18 de dezembro 
de 2014, às 09:30 horas, na Sala das Sessões “Dr. A ltino Arantes”, situada na 
Praça Dr. Washington Luis nº 01, Centro, Batatais/S P, onde serão recebidos os 
respectivos credenciamentos, habilitação prévia, de claração de enquadramento de 
ME ou EPP.  
 
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas, qualquer 
interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre o pregão, requerer providências ou 
formular impugnação escrita contra cláusulas ou condições deste Edital. 
 
Quando o questionamento implicar alteração de condição básica da licitação, o Edital 
será revisto e o prazo de apresentação das propostas será reaberto. 
 
1 −−−− CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 
 
1.1 − Os interessados, ou seus representantes legais, deverão fazer seu 
credenciamento, na sessão pública de instalação do pregão, comprovando possuir 
poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos do certame. 
 
1.2 − Para o CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados, em separado, 
pessoalmente, no ato da licitação, os seguintes documentos: 
 
a) Termo de CREDENCIAMENTO (conforme Anexo III). 
 
a.1) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 
 
a.2) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea 
a.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
b) HABILITAÇÃO PRÉVIA (conforme Anexo IV) devidamente preenchida; 
 
c) Declaração de enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte 
(Anexo V) e Certidão expedida pela Junta Comercial, comprovando a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90 
(noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das 
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propostas, segundo disposição do art. 8° da Instruç ão Normativa do Departamento 
Nacional de Registro do Comércio – DNRC n° 103 de 3 0.04.2007, para fins de aplicação 
dos procedimentos definidos na Lei Complementar n° 123/2006. 
 
OBS: O CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA APRESENTADO NA FA SE DE 
CREDENCIAMENTO, NÃO PRECISARÁ CONSTAR NO ENVELOPE 0 2 – 
HABILITAÇÃO. 
 
1.3 − Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do fornecimento: 
 
a) empresas em estado de falência, concordata ou recuperação judicial; 
 
b) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as 
que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a 
Administração Pública. 
 
c) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Batatais/SP, bem 
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
1.4 – DA HABILITAÇÃO  
 
1.4.1 – Poderão participar as empresas inscritas no Cadastro do Município de 
Batatais/SP, ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) do 
Governo Federal, desde que apresente o correspondente Certificado de Registro 
Cadastral (CRC) em vigor, com HABILITAÇÃO PARCIAL VÁLIDA  (SITUAÇÃO DO 
FORNECEDOR) mais os documentos indicados e exigidos neste Edital, no item 2.4.2, e 
qualificação específica, se houver. 
 
1.5 −−−− As demais empresas interessadas que não são cadast radas, deverão 
apresentar a documentação a seguir indicada (1.5.1 a 1.5.4) e a qualificação 
específica, se houver. 
 
1.5.1 −−−− HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo (estatuto ou contrato social), devidamente registrado, atualizado com a 
indicação dos atuais administradores dirigentes; 
 
c) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando se tratar de firma estrangeira em funcionamento no país 
e a atividade assim o exigir. 
 
OBS: O CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA APRESENTADO NA FA SE DE 
CREDENCIAMENTO, NÃO PRECISARÁ CONSTAR NO ENVELOPE 0 2 – 
HABILITAÇÃO. 
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1.5.2 −−−− QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a) atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem 
que a licitante executou ou está executando, a contento, fornecimentos da natureza e 
vulto similares ao desta licitação. 
 
b) a Licitante deverá indicar engenheiro responsável pela instalação e execução dos 
trabalhos solicitados, atestando sua qualificação profissional compatível com o objeto, 
apresentando atestado de regularidade do mesmo junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura – CREA, e, ainda, comprovante de vínculo com a empresa 
licitante quer seja pela condição de proprietário, sócio ou contratual. 
 
1.5.3 −−−− QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
licitante; 
 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e 
apresentado na forma da Lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta, que permitam aferir a condição 
financeira da empresa ou declaração de que está desobrigado da elaboração do balanço 
por motivos legais, justificando. 
 
b.1) As empresas beneficiadas pela Lei Complementar 123 de dezembro de 2.006, que 
por força do regime tributário da Receita Federal optarem pela não elaboração do 
Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do Exercício, deverão apresentar 
declaração de não elaboração das mesmas, firmada pelo Contador, constando o Nº do 
CRC do responsável técnico e assinatura com firma reconhecida. 
 
c) Comprovação de boa situação financeira da empresa, demonstrado através de índices 
de Liquidez Geral (LG) ou (LT), Liquidez Corrente e de Solvência Geral (SG), os quais 
deverão apresentar valores maiores ou iguais a 1,1 (> 1,1), endividamento menor que 
0,8 (< 0,8); resultantes das aplicações das formulas: 
 

Garantia de capitais maior que 1,1(>1,1) e coeficiente de imobilização menor que 
0,8(<0,8). 

           
  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ----------------------------------------------------------------- > ou = 1,1 

              Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
                           

Ativo Circulante 
LC = ------------------------------------------------------------ > ou = 1,1 

                        Passivo Circulante 
 
                          Ativo Total 

SG = ------------------------------------------------------------- > ou = 0,8 
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              Passível Circulante + Exigível a Longo Prazo 
           

LG = Liquidez Geral. 
LC = Liquidez Corrente. 
SG = Solvência Geral. 

 
c.1) Os Índices acima deverão ser demonstrados pela Licitante, mediante memória de 
Cálculo assinada pelo Contador da Empresa. 
 
1.5.4 −−−− REGULARIDADE FISCAL: 
 
1.5.4.1 – A regularidade fiscal será comprovada mediante consulta ao cadastro do 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou por meio da apresentação 
dos seguintes documentos: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
– CNPJ/MF; 
 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da pretendente ao credenciamento, pertinente a seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
c) prova de regularidade com a Fazenda Federal, compreendendo a Certidão de 
Quitação de todos os Tributos e a Certidão quanto à Dívida Ativa – ou outras 
equivalentes na forma da Lei – expedidas pelo Órgão competente; 
 
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, compreendendo a Certidão de 
Quitação de todos os Tributos e a Certidão quanto à Dívida Ativa – ou outras 
equivalentes na forma da Lei – expedidas pelo Órgão competente; 
 
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da pretendente 
ao credenciamento, compreendendo a Certidão de Quitação de todos os Tributos e a 
Certidão quanto à Dívida Ativa – ou outras equivalentes na forma da Lei – expedidas 
pelo Órgão competente; 
 
f) prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, mediante 
apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito; 
 
g) Prova de regularidade da empresa perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, mediante apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do 
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
 
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através 
de Certidão Negativa (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440/2011. 
 
Parágrafo primeiro: As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), por 
ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda documentação 
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exigida para efeito e comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
 
Parágrafo segundo: Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
término da análise da habilitação, após declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa, e, após decisão de aceitabilidade dos 
documentos, caberá recurso único aos licitantes, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da 
Lei 10.520/2002.  
 
Parágrafo terceiro: A não regularização da documentação, no prazo previsto no 
parágrafo anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou 
revogar a licitação. 
 
1.5.4.2 – Os interessados em participar do certame que ainda não estão cadastrados no 
SICAF poderão requerer seu cadastramento em qualquer Unidade Cadastradora do 
Sistema ou na sede da Prefeitura Municipal de Batatais/SP. 
 
1.5.4.3 – Os documentos necessários para o cadastramento no SICAF estão previstos 
no seu manual, que contém os procedimentos e instruções de preenchimento dos 
formulários necessários ao fornecedor para efetuar o seu registro no sistema. 
 
1.5.4.4 – Este manual será obtido em qualquer Unidade Cadastradora do SICAF, ou 
ainda na Internet, no site www.comprasnet.gov.br. 
 
1.5.4.5 – A comprovação do cadastro no SICAF ou na Prefeitura Municipal de 
Batatais/SP dar-se-á mediante verificação da validade dos documentos necessários, por 
meio de consulta “on-line” ao sistema, a ser procedida pela Câmara Municipal de 
Batatais/SP. 
 
1.6 − Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 
cópias autenticadas, na forma da Lei. 
 
1.7 – Os documentos cujo prazo de validade não esteja especificado no próprio corpo, 
em dispositivo legal ou neste Edital, terão validade de 90 (noventa) dias da data de sua 
expedição. 
 
2 −−−− FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTA ÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 
 
 As propostas e a documentação de habilitação das firmas interessadas deverão 
ser entregues em original ou cópias autenticadas, em envelopes separados, não 
transparentes, lacrados e rubricados no fecho, com o seguinte endereçamento: 
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AO PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS/SP 
PREGÃO N.º 006/2014. 
OBJETO: AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOM AÇÃO DOS 
TRABALHOS LEGISLATIVOS E DE VOTAÇÃO EM PLENÁRIO 
LICITANTE: (EMPRESA/CNPJ) 
ENVELOPE 01 −−−− PROPOSTA DE PREÇOS 
 
AO PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS/SP 
PREGÃO N.º 006/2014. 
OBJETO: AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOM AÇÃO DOS 
TRABALHOS LEGISLATIVOS E DE VOTAÇÃO EM PLENÁRIO 
LICITANTE: (EMPRESA/CNPJ) 
ENVELOPE 02 −−−− DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
2.1 − Será admitido o encaminhamento de propostas e habilitação, via postal, desde que 
o licitante, apresente em separado, a declaração de que preenche os requisitos exigidos 
para a habilitação prévia (Anexo IV), ficando ciente de que estará abdicando do direito 
de fazer lance e de recorrer. 
 
2.2 − Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de 
quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições. 
 
2.3 − O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito 
contra o órgão da licitação, observadas as prescrições de legislação específica. 
 
2.4 − Os envelopes das propostas e da documentação deverão conter, obrigatoriamente: 

 
2.4.1 −−−− ENVELOPE 01 −−−− PROPOSTA DE PREÇOS 

 
A Proposta de Preço deverá ser apresentada considerando o disposto no Anexo I e 
Anexo II deste Edital, com validade mínima de 60 (sessenta) dias, para pagamento da 
seguinte forma: 
 
a) Primeira parcela: 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, que será efetuado 
em até 10 (dez) dias úteis contados do término da instalação. 
 
b) Segunda parcela: 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, que será efetuada 
em até 30 (trinta) dias contados da primeira parcela. 
 
A Proposta de Preço deverá, ainda, ser redigida em papel timbrado da Licitante ou no 
sistema da Câmara, em 1 (uma) via, datada, numerada, carimbada e assinada, sem 
emendas, rasuras ou borrões, que compreenderá: 
 
a) a descrição do produto ofertado, a marca (título de referência) e demais elementos 
informativos que permitam a avaliação; 
 
b) o preço unitário, total e total geral; 
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OBS: SOLICITAMOS APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA PROPOSTA EM, CD, PEN 
DRIVE, ETC. PREENCHIDA NO PROGRAMA QUE CONSTA NO SI TE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BATATAIS, PARA AGILIZAÇÃO DOS TRABALHO S NO PREGÃO. 
 
MANUAL PREENCHIMENTO:  www.batatais.sp.gov.br/preen chimento.html  
 
2.4.1.1 − A proposta deverá estar elaborada com clareza, em 01 (uma) via, sem 
emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante ou 
impresso no sistema da Câmara, com a indicação do número desta licitação, a 
identificação e endereço completo da proponente e a qualificação do signatário. 
 
2.4.1.2 − Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos 
relacionados com o fornecimento, ficando esclarecido que não será admitida qualquer 
alegação posterior que vise a ressarcimento de custos não considerados nos preços 
cotados. 
 
2.4.1.3 − Os preços cotados deverão ser referidos à data-limite de recebimento das 
propostas, considerando-se a condição de pagamento prevista no item 2.4.1 alíneas “a” 
e “b”, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de 
processamento das faturas. 
 
2.4.1.4 − Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste 
Edital. 

 
2.4.2 −−−− ENVELOPE 02 −−−− DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
A) EMPRESAS CADATRADAS NO SICAF: 
 
a.1) Certificado de Registro Cadastral, dentro do prazo de validade; 
 
a.2) Situação do Fornecedor – HABILITAÇÃO PARCIAL – VÁLIDA; 
 
a.3) Os documentos de qualificação técnica do item 1.5.2; 
 
a.4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, validada, em cumprimento à Lei n.º 
12.440/2011 e a Resolução Administrativa TST n.º 1470/2011. 
 
a.5) Declaração de que a empresa conhece o local onde serão instalados os 
equipamentos objeto da presente, bem como de que tomou conhecimento de todas as 
informações referentes a licitação; 
 
B) EMPRESAS CADASTRADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS/SP: 
 
b.1) O Certificado de Registro Cadastral (CRC), dentro do prazo de validade; 
 
b.2) Os documentos de qualificação técnica do item 1.5.2; 
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b.3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, validada, em cumprimento à Lei n.º 
12.440/2011 e a Resolução Administrativa TST n.º 1470/2011. 
 
b.4) Declaração de que a empresa conhece o local onde serão instalados os 
equipamentos objeto da presente, bem como de que tomou conhecimento de todas as 
informações referentes a licitação; 
 
C) EMPRESAS QUE NÃO SÃO CADASTRADAS:  
 
c.1) todos os documentos listados nos subitens 1.5.1 a 1.5.4. 
 
c.2) Declaração de que a empresa conhece o local onde serão instalados os 
equipamentos objeto da presente, bem como de que tomou conhecimento de todas as 
informações referentes a licitação; 
 
3 −−−− RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E OFERECIMENT O DE 
LANCES VERBAIS. 
 
Os envelopes das propostas e da documentação de habilitação devem ser protocolados 
nos termos do preâmbulo deste Edital até a data, horário e local seguinte: 
 
 Data:  18 de dezembro de 2014. 
 Hora:   Até às 09:30 horas 
 Local: Câmara Municipal de Batatais/SP 
 Sala das Sessões “Dr. Altino Arantes”. 
 Praça Dr. Washington Luis, nº 01 – Centro – Batata is/SP. 
 
Os credenciamentos  além de poderem ser protocolados, poderão ser recebidos pelo 
Pregoeiro, em sessão pública, na data, horário e local seguinte, onde se realizará o 
PREGÃO: 
 
 Data:  18 de dezembro de 2014. 
 Hora:   Até às 09:30 horas 
 Local: Câmara Municipal de Batatais/SP 
 Sala das Sessões “Dr. Altino Arantes”. 
 Praça Dr. Washington Luis, nº 01 - Centro – Batata is/SP. 
 
Iniciada a sessão, será colhida a assinatura dos Representantes das licitantes na Lista 
de Presenças e o Pregoeiro indagará aos licitantes se formalmente preenchem os 
requisitos da habilitação estabelecidos por este Edital, verificação de existência de 
empresas que se apresentarem como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
recebendo e registrando as declarações formais de que atendem a essas condições, nos 
termos dos Anexos IV e V deste Edital. 
 
3.1 − Uma vez iniciado o recebimento dos credenciamentos, no horário estabelecido, 
não será recebida nenhuma outra oferta de licitante retardatário e em nenhuma hipótese 
será concedido prazo para apresentação de documento exigido neste Edital, nem 
admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas. 
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3.2 − Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o pregoeiro procederá, imediatamente, 
à abertura das propostas de preços, cujos documentos serão lidos e rubricados pelo 
pregoeiro e pelos licitantes. 
 
3.3 − Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder 
do pregoeiro, e serão abertos após a análise da aceitabilidade das propostas, apenas 
em relação ao ofertante da proposta de menor valor global; 
 
3.4 − Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos 
no edital, o pregoeiro dará início à etapa competitiva da licitação através de lances 
verbais e sucessivos, que poderão ser oferecidos pelos autores da proposta de valor 
mais baixo e das ofertas com preços até dez por cento superiores à primeira. 
 
3.5 − Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no subitem 
anterior, poderão fazer lances verbais os autores das três melhores propostas, quaisquer 
que tenham sido os preços indicados nas propostas escritas, aí incluída a de menor 
valor; 
 
3.6 − A etapa de lances verbais individuais terá duração não superior a 00:03h (três) 
minutos, prazo que poderá ser prorrogado por uma vez a critério do pregoeiro, em 
decisão justificada. Encerrado esse tempo, o pregoeiro fará análise das propostas, na 
forma a seguir indicada. 
 
3.6.1 – Os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de maior 
valor até então apurada dentre os selecionados; 
 
3.6.2 – O intervalo mínimo de valor para cada lance será de 0,5% (meio por cento); 
 
3.6.3 – Será admitido ao licitante oferecer lance superior ao menor valor até então 
apurado, desde que seja inferior ao seu, e que respeite o limite estabelecido. 
 
3.6.4 – O licitante poderá abster-se de oferecer lance uma única vez por rodada, o que 
não importará na abdicação ao direito de fazê-lo na rodada seguinte; 
 
3.6.5 – Não haverá limites de rodadas para apresentação de lances;  
 
3.6.6 – Os representantes dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas 
sedes por meio de telefones celulares e outros, desde que não atrapalhem o bom 
andamento da sessão de julgamento. 
 
3.6.7 – MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
3.6.7.1 – Encerrado a etapa de lance o pregoeiro verificará se existe licitante participante 
como microempresa e empresa de pequeno porte, que estejam até 5% acima do valor 
do licitante primeiro colocado. Havendo estas empresas, serão elas convidadas quanto à 
possibilidade de cobrir o valor inferior ao menor, em atendimento a Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 44, parágrafo 2º. 
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4 −−−− JULGAMENTO DA LICITAÇÃO −−−− ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
 
4.1 −−−− Análise da aceitabilidade das propostas 
 
4.1.1 − A Análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, 
compreenderá o exame: 
 
a) da compatibilidade das características dos bens ofertados com as especificações 
indicadas no Anexo I; 
 
b) da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os 
custos reais estimados para a execução do contrato e com as disponibilidades 
orçamentárias da Administração; 
 
4.1.2 − Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas, as propostas que: 
 
a) Não contiverem todos os dados exigidos para o Envelope 01; 
 
b) Não atenderem aos requisitos mínimos das especificações (Anexo I); 
 
c) Ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os 
valores de mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a 
contratação; 
 
4.2 −−−− Classificação das propostas 
 
4.2.1 − As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem 
decrescente dos preços finais, a partir da de valor mais baixo. 
 
4.2.2 − Para efeito da classificação, serão considerados os preços finais, pelo valor 
global, conforme o caso, resultantes dos valores originariamente cotados e dos lances 
verbais oferecidos. 
 
4.2.3 − O pregoeiro fará a conferência dos valores cotados na proposta de valor 
classificado. Na hipótese de divergência entre valores expressos em número e por 
extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os valores por extenso, ficando 
esclarecido que o pregoeiro fará as correções de soma que se fizerem necessárias e 
que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classificação. 
  
4.2.4 − O pregoeiro indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre 
aceitabilidade ou inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou 
desclassificação de propostas. 
 
4.2.5 – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  
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4.2.5.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
4.2.6 – Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
4.2.6.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
 
4.2.6.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do item 4.2.6.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese dos itens 4.2.5.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito;  
 
4.2.6.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos  
itens 4.2.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
4.2.7 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da 
Lei Complementar nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 
 
4.2.8 – O disposto no item 4.2.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
4.2.9 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
4.3 −−−− Análise da qualificação (habilitação) dos licitant es. 
 
4.3.1 − Uma vez classificadas e ordenadas as propostas, a etapa seguinte do julgamento 
consistirá na análise da habilitação dos licitantes. 
 
4.3.2 − O pregoeiro procederá à abertura do envelope da documentação de habilitação 
do autor da proposta classificada em primeiro lugar, para verificação do atendimento das 
exigências estabelecidas neste edital. 
 
4.3.3 − Constatando o atendimento dos requisitos de habilitação, o licitante será 
declarado vencedor do certame. 
 
4.3.4 − Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se o seu autor 
não atender aos requisitos de habilitação, o pregoeiro fará a abertura do envelope da 
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documentação do autor da proposta classificada em segundo lugar, e assim 
sucessivamente, até que uma oferta e seu autor atendam, integralmente, aos requisitos 
do edital, sendo então, o licitante declarado vencedor. 
 
4.3.4.1 − Uma vez proclamado o vencedor da licitação, o pregoeiro poderá negociar com 
este, melhores condições para o fornecimento, inclusive quanto aos preços. Em caso de 
resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata 
da sessão e passarão a compor a proposta. 
 
4.3.5 − Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de (03) três 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo, 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
4.3.6 − Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade competente, 
ou inexistindo estes, seguirá o processo para a adjudicação do objeto e homologação de 
certame, sendo o vencedor notificado para fornecer os materiais licitados. 
 
5 −−−− RESULTADO DO JULGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO 
 
O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pelo 
pregoeiro e pelos licitantes, na qual deverão ser registrados os valores das propostas 
escritas, os valores dos lances verbais oferecidos, com os nomes dos respectivos 
ofertantes, as justificativas das eventuais declarações de aceitabilidade/inaceitabilidade e 
classificação/desclassificação de propostas, bem como de habilitação/inabilitação 
proclamadas, bem assim quaisquer outras ocorrências da sessão. 
 
5.1 − Assinada a ata da sessão pública, quando não houver qualquer manifestação de 
recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto e remeterá à autoridade competente, para a 
respectiva homologação do objeto ao vencedor. Havendo recurso e decidido o mesmo, a 
autoridade competente fará a adjudicação do objeto. 
 
5.2 − O despacho de adjudicação e homologação será publicado e afixado no Quadro de 
Avisos da Câmara Municipal de Batatais/SP, para conhecimento geral. 
 
6 −−−− CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO – GARANTIAS E PENALIDADES  
 
Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de, no máximo, 45 
(quarenta e cinco) dias , a contar do recebimento da comunicação específica, para a 
entrega dos produtos, que obedecerá às condições indicadas neste Edital e seus 
Anexos. 
 
6.1 − A licitante executará o fornecimento com observância rigorosa das Especificações 
Técnicas (Anexo I), das condições deste Edital e de sua proposta. 
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6.2 − Os produtos fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de 
fabricação, de montagem, de embalagem, de transporte e descarga no local de entrega, 
pelo prazo indicado na proposta e nas condições estabelecidas no Anexo I deste Edital, 
devendo a fornecedora substituir, por sua conta e nos prazos fixados pelo órgão 
contratante, os produtos que forem considerados inadequados às especificações, bem 
como os que forem recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam 
a sua plena utilização. 
 
6.3 − A recusa da adjudicatária em entregar os produtos no prazo fixado na convocação 
específica caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, 
sujeitando-a as penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente. 
 
6.3.1 − Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao pregoeiro, que em sessão 
pública, convocará todos os licitantes remanescentes, com vistas à verificação da 
aceitabilidade da proposta, exame da habilitação, negociação do valor, e declaração de 
novo vencedor, seguindo-se a respectiva fase recursal, ou, a critério do pregoeiro, 
adjudicar ao segundo classificado o item não entregue, e assim sucessivamente, neste 
caso não ocorrerá a reabertura do Pregão nem nova fase de lances.  
  
6.4 − O licitante vencedor que se recusar a entregar o produto, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do fornecimento dos 
materiais, não manter a proposta, falhar ou fraudar a execução do fornecimento dos 
materiais, comportar-se de modo inidôneo e cometer fraude fiscal, estará sujeito às 
seguintes penalidades: 
 
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Batatais/SP, 
pelo prazo de dois anos; e/ou 
 
b) Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação, sem prejuízo das 
aplicações das penalidades previstas na Lei. 
 
c) Se a vencedora não fornecer o produto e ou mercadoria no prazo determinado após 
notificada na forma da Lei, incidirá em mora e responderá pelo pagamento de multa 
diária de 2% (dois por cento) sobre o valor da adjudicação, exceto quando o atraso se 
der por motivo de força maior, devidamente reconhecido pela Câmara Municipal. 
 
6.5 − As penalidades serão aplicadas mediante Procedimento Administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
 
7 −−−− DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações 
orçamentárias, por conta dos recursos oriundos da verba orçamentária 4.4.90.52. 
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8 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:  
 
8.1 – Os equipamentos deverão ser entregues, pela proponente vencedora, na Praça Dr. 
Washington Luis n ° 01, Centro, em Batatais/SP, fic ando esclarecido que nos preços 
cotados deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, 
fretes, seguros, preços públicos, cargas e descargas etc. 
 
8.2 – Os equipamentos deverão ser entregues, montados, instalados e deixados em 
perfeito estado de funcionamento; 
 
8.3 – O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será nos termos do art. 73, 
inciso II, letra “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações 
subsequentes. 
 
9 −−−− DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 − A Câmara Municipal de Batatais/SP, responsável pelo Pregão reserva-se o direito 
de: 
 
a) revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente; ou anular o procedimento, quando constatada 
ilegalidade no seu processamento; 
 
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, 
na forma de legislação, salvo quando inquestionavelmente a alteração não afetar a 
formulação das ofertas; 
 
c) adiar o recebimento das propostas, por motivos de caso fortuito e força maior, 
divulgando, mediante aviso público, a nova data. 
 
9.2 − O pregoeiro ou a autoridade superior poderá, em qualquer fase da licitação, 
promover as diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou 
complementar a instrução do processo licitatório. 

 
 Câmara Municipal da Estância Turística de Batatais/SP, 02 de dezembro de 2014. 
 
 
 

LUIS FERNANDO BENEDINI GASPAR JUNIOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

DANILO AUGUSTO RAYMUNDINI 
PREGOEIRO 



 

ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS LICITADOS 
 
PREGÃO N.º 006/2014 
OBJETO : AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO S 
TRABALHOS LEGISLATIVOS E DE VOTAÇÃO EM PLENÁRIO 
 
PAINEL MULTIMÍDIA 

01 04 Monitores de Vídeo Multimídia  
• Monitores profissionais com tecnologia LED; 
• Tamanho mínimo de cada tela 46 polegadas medidas na 

diagonal; 
• Interface: RGB, DVI, HDMI, Digital, LAN E USB; 
• Resolução mínima de 1920x1080 Pixels (FHD); 
• Formato da tela: 16:9 (Mínimo); 
• Largura das bordas entre os monitores juntos não deverá ser 

maior que 6,4mm; 
• Ângulo de visão 178º X 178º; 
• Tempo de resposta máximo 12ms; 
• Brilho mínimo de 400cd/M2; 
• Recurso para montagem de parede de vídeo; 
• Configuração 2x2; 
• Alimentação 100 a 240 Volts; 
• Controle remoto externo RS-232 e RJ-45; 
• Deve permitir a utilização na posição horizontal ou vertical; 
• Monitor com classificação de uso profissional; 
• Software com gerenciamento de conteúdo; 
• Suporte em estrutura de metal ou outro material, na cor preto 

fosco, a ser fixado na parede de alvenaria, que comporte o peso 
mínimo de 75kg; 

• Ter os acessórios e equipamento de informática necessários, 
acoplados ou não, com as configurações, dimensões, saídas, 
portas e cabos necessários, para a completa integração dos 
monitores; 

• Integrado ao software de votação. 
 

TERMINAL DE CONTROLE DO SISTEMA 
02 01 Microcomputador Desktop  

• Processador com quatro núcleos com freqüência igual ou 
superior a 3,3 ghz por núcleo; 6mb de cachê; 

• Placa mãe compatível com processador descrito, com som e rede 
onboard, recurso dual channel; 

• Placa de vídeo de 1 giga DDR3 128 bits, pci express com duas 
saídas (compatível com monitor); 

• 16 Gb de memória RAM, DDR3 1333 mhz, distribuídos em 2 
placas de 8 Gb cada, para a utilização do dual channel; 



 

• Saídas: HDMI, DVI, HDCP e VGA; 
• Portas: eSata, serial RS-232, USB 2.0 e 3.0, Ethernet 

10/100/1000, Digital, Bluetoth e Wi-Fi; 
• Unidade ótico DVDRW – CDRW; 
• Teclado e mouse óptico com fio; 
• Hard disk de 1 Tera de capacidade SATA III; 
• Gabinete com, no mínimo, 2 baias, cor preta, com USB frontal, 

ventilação de 12 cm na lateral; 2 saídas de ventilação de 12 cm 
traseiras; 

• Windows 7 PRO, ou superior, BR original; 
• Integrado ao software de votação; 
• Monitor LED 21,5” full HD, widescreen com entrada HDMI 

(compatível com placa de vídeo); 
• Cabos inclusos; 
• Licença de uso por prazo ilimitado de Software para Gestão 

Automatizada. 
 

TERMINAL DA PRESIDÊNCIA 
03 01 Notebook  

• Processador com quatro núcleos com frequência igual ou 
superior a 3,3 Ghz por núcleo; 6mb de cachê; 

• Memória RAM mínima de 8Gbytes; 
• Placa de rede 10/100Mbits integrada; 
• Porta serial RS-232 integrada; 
• Placa de áudio integrada; 
• Placa de vídeo integrada com duas saídas; 
• Leitor DVD; 
• Entradas: USB 2.0 e Cartão de Memória SD; 
• Teclado e mouse óptico com fio; 
• Hard disk de 500 Gbytes SATA II; 
• Windows 7 PRO BR original; 
• Tela de monitor Touch Screen de 15 polegadas; 
• Integrado ao software de votação; 
• Licença de uso por prazo ilimitado de Software de Monitoramento 

do Presidente. 
 

TERMINAIS PARLAMENTARES  
04 15 Terminal de Votação por meio de disp ositivo em formato de 

prancheta, tipo Tablet, com acesso ao software de v otação e 
acesso a internet com as seguintes especificações: 

• Tamanho mínimo da tela: 7 polegadas, tipo capacitiva; 
• Sistema Android 4.4 ou superior; 
• Cortex A9 1.2Ghz e Mali 400Mhz; 
• Processador Quad core mínimo de 1.2GHz; 



 

• Mínimo de 8 GB de memória interna e 1 GB de RAM; 
• Memória expansível 32 GB (mínimo); 
• Conectividade: Bluetooth, conexão Wi-Fi e USB ou Mini USB 

(versão 2.0);  
• Mínimo de 1024x600; 
• Cores: 16 M (mínimo); 
• Capacidade mínima de 3000mAh de bateria; 
• Integrado ao software de votação; 
• Licenças de uso por prazo ilimitado de Software Terminal 

Parlamentar para Tablet Android. 
 

REDE 
05 01 Roteador Wi -Fi 

• Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps; 
• Fonte de alimentação externa; 
• Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; 
• Antena Três (3) antenas Onidirecionais Destacáveis de pelo 

menos 3dBi; 
• Funções Wireless Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, 

WMM, Estatísticas; 
• Segurança Wireless WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 

64/128/152 bits; 
• DHCP Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de 

Endereços; 
• Qualidade do Serviço WMM, Controle de largura de banda; 
• Encaminhamento de Porta Servidor virtual, Acionamento de 

Portas, UPnP, DMZ; 
• DNS Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP; 
• Passagem VPN PPTP, L2TP, IPSec (Cabeçalho ESP); 
• Controle de Acesso Controle Parental, Controle de 

Gerenciamento Local, Lista de Hosts, Programação de Acesso, 
Gerenciamento de Regras; 

• Segurança Firewall DoS, Firewall SPI; 
• Filtragem de Endereço IP/Mac; 
• Filtro de endereços/Filtro de domínios; 
• Gerenciamento Controle de Acesso; 
• Gerenciamento Local; 
• Gerenciamento Remoto. 

 
NO-BREAK 

06 01 No-Break  

• Monovolt; 
• Capacidade de fornecimento 1.800vA; 
• Entrada e saída monovolt 127volts; 



 

• Autonomia mínima de 20 minutos; 
• Microprocessado; 
• Indicador luminoso; 
• Sinalizador sonoro beep; 
• Mínimo de 4 tomadas traseiras. 

 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS  

 
1. O sistema deverá ter conjunto de conversor de vídeo, módulo conversor, os 

cabos de rede na metragem necessária, conectores, quadro de alimentação e 
proteção dos monitores com fornecimento e instalação do quadro, além dos 
cabos e conectores digitais necessários para a interligação de todos os 
monitores; 

2. Serviços de instalação, configuração, alinhamento, testes e treinamento 
operacional para os monitores solicitados, com montagem e configuração no 
padrão parede de vídeo na configuração 2x2; 

3. Todos os cabos e adaptadores necessários para a interligação dos monitores 
deverão ser fornecidos e instalados; 

4. A licitante vencedora deverá providenciar suportes metálicos específicos para 
a fixação de todos os monitores juntos, de modo a manter o perfeito 
alinhamento entre eles; 

5. O sistema deverá ser composto de forma a permitir a apresentação e 
descrição completa do Vereador e suas decisões, apresentação de 
proposição, tempo e uso da palavra, número dos presentes e quantidade de 
Vereadores ausentes. 

6. Permita cadastro completo e individual do Vereador e proposição, com 
armazenamento em banco de dados que garantam a segurança das 
informações por meio de parametrização na inserção de proposições e 
montagem de sessões; 

7. Faça a integração com os terminais de votação, painel de vídeo multimídia e 
cronômetro; 

8. Integre com o sistema atual de banco de dados da Câmara Municipal de 
Vereadores de Batatais, em formato Paradox, integrando principalmente lista 
de Parlamentares cadastrados, sessões, pautas, além de outros dados 
necessários; 

9. Permita gerar e imprimir a ata ao final da Sessão; 

10. O projeto final do licitante vencedor deverá ser previamente apresentado para 
apreciação da Câmara; 



 

11. A empresa licitante vencedora deverá conhecer previamente todas as 
dependências do Plenário e áreas externas, anexando ao processo de 
habilitação declaração neste sentido; 

12. O Software para Gestão Automatizada deverá estabelecer controle de todo o 
conjunto dos equipamentos, suas funções e apresentação de resultados 
centralizados em uma unidade informatizada e completamente acessíveis pelo 
operador e controle, devendo ser disponibilizados de forma clara e direta 
através de procedimentos avançados de programação; 

13. O sistema deverá disponibilizar recursos para a visualização e impressão de 
relatórios das diversas informações constantes na base de dados e possibilitar 
ainda a exportação dos relatórios nos formatos necessários; 

14. As imagens exibidas pelo painel multimídia devem alternar ao comando do 
operador do sistema via software, entre informações do sistema, imagens 
gravadas ou ao vivo, entre outras necessárias; 

15. Os nomes dos Vereadores devem estar simultaneamente disponibilizados em 
ordem alfabética crescente, com a respectiva legenda do partido, assim como 
o sistema deve conter mecanismos para uso da palavra e contagem de tempo 
estabelecida pelo Regimento Interno da Casa; 

16. O relógio e cronômetro deve acompanhar o padrão operacional estabelecido  

17. Os terminais de votação devem permitir a troca de informações e mensagens 
com o software de todo o sistema 

18. O sistema deverá possuir recursos de configuração e parametrização para 
personalizar as operações de acordo com o Regimento da Casa; 

19. Todo o sistema deverá possuir recursos tecnológicos próprios e independentes 
da Casa garantindo estabilidade e segurança das operações do sistema; 

20. O acesso aos recursos do sistema, deverão estar protegidos por senha e ao 
alcance do operador devidamente cadastrado e habilitado; 

21. O sistema deverá dispor de recurso de programação próprio para a realização 
de cópias de segurança “backup” de rotina viabilizando a segurança dos dados 
e informações; 

22.  O sistema deverá conter mecanismos que permitam, a qualquer momento, de 
forma prática, a substituição de parlamentares pelos respectivos suplentes;  

23. O sistema deverá ter mecanismos de abertura da reunião, identificações, data, 
hora, registro das presenças dos vereadores e possibilitar a inclusão ou 
retirada de procedimentos desta sequência; 

24. Deverá ainda executar a sequência de votação, com identificações, matéria em 
votação, acionamento do cronômetro, alarme sonoro e todas as tarefas 



 

necessárias à esta sequência, como também o fechamento da votação 
ativada, eventual cancelamento, armazenar os resultados, acionar os 
mostradores de resultados, desabilitar os registradores dos Vereadores e 
outras sequências necessárias; 

25. O sistema deverá executar o fechamento da reunião quando comandada pelo 
operador, com as observações necessárias; 

26. O sistema deverá estabelecer forma de registro da presença dos Vereadores, 
além de forma de votação com a segurança necessária, observando ainda 
formas de controle de votação nominal; 

27. O Presidente da Mesa deverá visualizar em seu terminal operacional as 
informações necessárias para a condução dos trabalhos; 

28. Todos os softwares instalados deverão estar acompanhados de suas 
respectivas licenças de uso, bem como mídia de instalação. 

29. Os equipamentos, periféricos e softwares deverão ter garantia mínima de 12 
(doze) meses; 

30. O prazo para entrega do sistema instalado e em funcionamento na Câmara 
Municipal é de até 45 (quarenta e cinco) dias após notificação para a entrega 
do mesmo. 

 
 



 

ANEXO II 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
(modelo) 

 
(Deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa,  a qual solicitamos 
também, que seja elaborada em CD, pen drive, etc. p reenchida no programa que 
consta no site da Câmara Municipal de Batatais, par a agilização dos trabalhos 
no pregão).  

 
 

PREGÃO N.º 006/2014 
OBJETO : AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO S 
TRABALHOS LEGISLATIVOS E DE VOTAÇÃO EM PLENÁRIO  
EMPRESA: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I 
 
ITEM 
DESCRIÇÃO 
UNIDADE 
QUANTIDADE 
MARCA 
MODELO 
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO, MARCA E MODELO V. UNIT. V. TOTAL 

01 04 Monitores de Vídeo Multimídia   

02 01 
Microcomputador Desktop – Terminal de 
Controle do Sistema 

  

03 01 Notebook – Terminal da Presidência   

04 15 
Terminal de votação em formato de 
prancheta, tipo Tablet 

  

05 01 Roteador Wi-Fi   

06 01 No-Break   

   
TOTAL 
GERAL 

 

 
VALOR UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL GERAL 
 
GARANTIA 
VALIDADE DA PROPOSTA 
PRAZO DE ENTREGA 
 



 

 
 
 

Batatais/SP, _____ de _______________ de 2014 
 
 

_______________________________ 
Assinatura 

Nome: 
Cargo: 

CPF/MF: 
 



 

ANEXO III 
CREDENCIAMENTO 

(modelo) 
 

PREGÃO N.º 006/2014 
OBJETO : AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO S 
TRABALHOS LEGISLATIVOS E DE VOTAÇÃO EM PLENÁRIO  
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 
 
  A ___________________________________ (nome do licitante), por seu 
representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob n. ________________, com 
sede _________________________________________, credencia como seu 
representante o Sr. _______________________(nome e qualificação), para em seu 
nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a 
formulação de propostas e lances verbais, e a prática de todo os demais atos inerentes 
ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002. 
 
 

Batatais/SP, _____ de _______________ de 2014 
 
 

__________________________________ 
Assinatura 

Nome: 
Cargo: 

CPF/MF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO IV 
HABILITAÇÃO PRÉVIA 

(modelo) 
 
PREGÃO N.º 006/2014 
OBJETO : AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO S 
TRABALHOS LEGISLATIVOS E DE VOTAÇÃO EM PLENÁRIO  
 
 
 
______________________________________________(nome da empresa licitante) 
por seu representante legal (doc. Anexo), inscrita no CNPJ sob 
n._________________, com sede ___________________________________, nos 
termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, DECLARA , sob as penas da lei,  que 
essa empresa ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS E CUMPRE PLENAMENTE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PREVISTAS NO EDITAL, COM AS RESSALVAS 
DA LC 123/2006, que tem pleno conhecimento de todas as informações, condições e 
exigências para a execução do contrato, que não se encontra declarada inidônea 
para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal e do Distrito Federal e inexiste fato superveniente impeditivo de sua 
habilitação e que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em 
cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93. Declara ainda, para 
efeito de habilitação, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e na forma da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999. 
   Sendo expressão da verdade, firmamos a presente, para os fins e efeitos 
de direito, sob as sanções da lei e do edital respectivo. 
 
 

Batatais/SP, _____ de _______________ de 2014. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura 

Nome: 
Cargo: 

CPF/MF: 
 



 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

(modelo) 
 
PREGÃO N.º 006/2014 
OBJETO: AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOM AÇÃO DOS 
TRABALHOS LEGISLATIVOS E DE VOTAÇÃO EM PLENÁRIO  
 
  A _________________________________________________ (nome do 
licitante), qualificado como microempresa(ou empresa de pequeno porte), por seu 
representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob n. ________________, com 
sede _________________________________________,  declara para os devidos fins 
de direito, que possui os benefícios outorgados pelos artigos 42 a 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 
 
 

Batatais/SP, _____ de _______________ de 2014. 
 
 

__________________________________ 
Assinatura 

Nome: 
Cargo: 

CPF/MF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


