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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – JUSTIFICATIVA: 

1.1. A Câmara Municipal  tem a necessidade da contratação da prestação de serviços para gerenciar as 
sessões em suas realizações e votações;  e ainda gerenciar documentos scaneados a serem enviados ao TCM 
através da plataforma COLARE, atendendo assim as necessidades do Poder Legislativo. 
 
 
2 – OBJETO: 
 
2.1. Contratação Contratação de empresa para prestação de serviços: 

 Sistema Eletrônico de Votação com as seguintes especificações: 

Propiciar o voto nominal em meio eletrônico, através de software para Tablets como terminais de 
votação; Registrar, armazenar e exibir os resultados das votações no painel eletrônico; Registrar, 
armazenar e exibir a lista de presença da sessão;  Plataforma gerenciadora, permitindo a votação em 
todos os 21 (vinte e um) pontos de votação e com possibilidade de aumento no número de pontos de 
votação virtual; 
Cadastros: Sigla, Nome do partido, parlamentar, atribuir: partido, senha do parlamentar, definir se é ou 
não o presidente, mensagem do dia para aparecer no painel de votação, sessão, atribuir data, hora inicio, 
duração, titulo, tipo: ordinária ou extraordinária, ordem do dia, atribuir: sessão, projeto ou requerimento 
ou emenda ou decreto, autor, objeto, anexar documento scaneados. Informar a sequência da ordem do 
dia, cadastro de tablets, Status: ativo ou desativado, marca, IP, Mac Address, Configuração da sessão, 
definir sessão do dia e presidente da sessão, informar mensagem do dia a ser apresentada na sessão, 
iniciar ou finalizar sessão, solicitar quórum, forçando todos os parlamentares autenticar novamente nos 
tablets com suas senhas, status do painel: informar no painel em tempo real, o que está sendo discutido 
durante a sessão. Gerar relatórios: De presença,  votação, matérias discutidas, ponto de votação: para 
utilizar o ponto de votação, o parlamentar deverá clicar sobre o seu usuário e informar a senha, durante a 
utilização do sistema, o terminal de votação apresentará no seu monitor o nome do parlamentar, a lista 
das matérias discutidas no dia, links para o conteúdo destas matérias, a matéria atual em discussão e os 
botões devotação, sendo: SIM, NÃO ou ABSTER, Terminal da presidência:  para utilizar o ponto de 
votação, o presidente deverá clicar sobre o seu usuário e informar a senha, durante a utilização do 
sistema, o terminal de votação apresentará no seu monitor o nome do parlamentar, a lista das matérias 
discutidas no dia, links para o conteúdo destas matérias, a matéria atual em discussão e os botões de 
votação, sendo: SIM, NÃO ou ABSTER, habilitar matéria para votação, disponibilizado para 
visualização quais parlamentares votarão ou não votarão, visualizar resultados. 

Sistema de Gerenciamento de Arquivos com as seguintes especificações:  

      Gerenciamento completo de documentos, conversão de arquivos PDF para PDF/A com OCR  
      Armazenamento dos arquivos no DataCenter com ate 30GB. 
 

Para o período da data de assinatura do respectivo contrato até 31 de dezembro de 2022. 
 
 



 
 

 

 
 

  64 3611.5900         www.rioverde.go.leg.br 
 Av. José Walter – 261 – Residencial Interlagos - CEP: 75908-740, Rio Verde – GO 

 
 

 
3 – PRAZO DE ENTREGA: 

3.1 – A Empresa ou Pessoa Física vencedora da licitação terá de assinar o contrato imediatamente e prestará 
os serviços, constante do objeto mediante ordem de fornecimento da CONTRATANTE. 

3.2 – A Empresa ou Pessoa Física que não assinar o contrato ou descumprir qualquer cláusula prevista na 
modalidade da licitação, sofrerão as sanções previstas. 

4 – LOCAL DE ENTREGA:  

4.1 – O objeto desta licitação deverá ser entregue na Câmara Municipal de Rio Verde, devendo estar à 
disposição da Administração Geral da Câmara a partir da Data de Assinatura do Contrato, a servidor 
previamente designado pela Contratante. 

5 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:  

5.1– A licitante vencedora deverá prestar os serviços constantes do objeto no prazo estipulado a contar do 
recebimento da nota de empenho. 

5.2 – A entrega será acompanhada, fiscalizada e atestada pelo Controlador Interno ou a quem for 
expressamente designado. 

5.3 – O recebimento poderá ser provisório ou definitivo nos termos da Lei 8.666/93. Sempre que for 
necessário haverá correção até que sejam definitivamente cumpridas as exigências contratuais até o atestado 
definitivo. 

5.4 – Qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto será registrada e determinada à 
regularização das falhas ou defeitos observados. 

6 – DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1 – As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA estão definidas no procedimento da 
Modalidade de Licitação definidas para esta contratação. 

7 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

7.1 – O Critério de julgamento será o definido no procedimento da Modalidade de Licitação definida para 
esta contratação. 

8 – DA DESCRIÇÃO E DO ORÇAMENTO: 

8.1 – O valor estimado para contratação é de R$ 58.153,33  (cinqüenta e oito mil, cento e cinqüenta e três 
reais e trinta e três centavos), conforme cotação e ou justificativa apresenta à Comissão de Licitação. 

8.2 – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta modalidade de licitação correrão a conta dos da 
seguinte dotação orçamentária: 01.01.01.031.6042.2191.3.3.90.40 – Apoio Administrativo - Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica, do vigente orçamento segundo o 
Plano de Classificação Funcional Programático e demais disposições contidas na Lei Federal nº 4.320/64. 

 

9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
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9.1 -  A aplicação das sanções administrativas será disciplinada em ato próprio na modalidade de licitação, 
contrato,  Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, etc. 

10 – DO PAGAMENTO: 

10.1 - O Pagamento será disciplinado em ato próprio na modalidade de licitação, contrato e cronograma 
financeiro. 

11 – DAS OMISSÕES: 

11.1 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os interesses das partes obedecidos as regras do 
Direito Público e Privado vigentes. 

 

Rio Verde, 24 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

FÁTIMA GOMES DE FARIA 
Diretora Administrativa 

Câmara Municipal de Rio Verde 
 

 

 

 

 

 


