
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40 /2021 

FOLHA DE APRESENTAÇÃO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, doravante denominada CMBH, inscrita no 

CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro 

Santa Efigênia, nesta Capital, torna público, para conhecimento dos interessados, que realiza 

a presente licitação visando à contratação do objeto abaixo indicado. 

OBJETO 

 
Contratação de licenças de uso para solução (software, plataforma ou programa) que 
propicie a realização de videoconferência destinada à realização de reuniões remotas. 

MODALIDADE TIPO 

Pregão Eletrônico Menor Preço 

 
MODO DE DISPUTA 

INTERVALO ENTRE OS 
LANCES 

(PARA O CASO DO MODO DE 
DISPUTA ABERTO) 

Aberto 0,5% 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Federal nº 

123/2006 e Portaria nº 15.477/2014. 

CALENDÁRIO PARA A SESSÃO PÚBLICA 

Data: 27/10/2021 (vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um) 

Horário: A partir das 14:00 horas (quatorze horas) 

Endereço: site <http://www.comprasnet.gov.br/> 

Código UASG: 926306 

Referência de horário: Brasília/DF 

REGISTRO DE 
PREÇOS? 

 
ADJUDICAÇÃO 

LICITAÇÃO 
EXCLUSIVA 

ME/EPP? 

RESERVA COTA 
ME/EPP? 

Não Por item Sim Não 
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DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

01.01.01.031.001.2001.339040-02 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Pessoa Jurídica – Aquisição e Locação de Software. 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(CONFORME DETALHAMENTO E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ITEM 9 DO 
EDITAL) 

Requisitos básicos: 

 Prova de constituição social; 

 Comprovante de inscrição e de 

situação cadastral do CNPJ; 

 Comprovante de regularidade para 

com a Fazenda Federal e Seguridade 

Social, Fazenda Estadual e Fazenda 

Municipal; 

 Comprovante de regularidade para 

com o FGTS; 

 Certidão de quitação com a Justiça do 

Trabalho. 

Requisitos específicos: 

 

 

 

 

Não há. 

AGENTE EXECUTOR DA LICITAÇÃO 

PREGOEIRO(A) e equipe de apoio designados pela Portaria nº 19.330, publicada no 

DOM/BH de 30/01/2021. 

ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL 

a) Termo de referência; 

b) Modelo para apresentação da proposta comercial; 

c) Regras do modo de disputa – Aberto; 

d) Microempresas (ME’s) e Empresas de Pequeno Porte (EPP’s); 

e) Minuta de contrato – versão simples (anexos I e II); 

f) Retificação referente ao protocolo de pedidos de esclarecimentos e impugnações. 
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RELAÇÃO DE ITENS 

LOTE 
Nº 

ITEM 
Nº 

BEM/SERVIÇO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

Único Único 

Licença de uso anual de solução 

(software, plataforma ou programa) para 

a realização de videoconferências.  

Plataformas de referência: Zoom e 

Webex Cisco, ou qualquer outra que 

atenda todos os requisitos do Edital. 

Unidade 11 

OBSERVAÇÕES 

1) Frisa-se que, conforme consta na Folha de Rosto do Edital, ao presente Pregão 

Eletrônico aplica-se a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar Federal nº 

123/2006 e a Portaria nº 15.477/2014. 

2) A especificação completa do objeto está contemplada no termo de referência. 

3) A íntegra do edital está disponível para consulta nos sites 

http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/> e 

<http://www.comprasnet.gov.br/>. 

4) O valor estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após 

o encerramento do envio de lances no sistema Comprasnet, nos termos previstos no art. 

15 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

5) Para a minuta de contrato mencionada no item “e” dos ANEXOS CONSTANTES DO 

EDITAL deve prevalecer a redação constante do subitem 17 - CONDIÇÕES E PRAZOS 

DE PAGAMENTO E FATURAMENTO do Termo de Referência. 

6) De acordo com o item 20 do Termo de Referência, as empresas LICITANTES 

deverão, como critério de aceitabilidade das suas propostas, apresentar catálogo 

com as informações técnicas da solução proposta, para que a equipe técnica da 

CMBH possa avaliar se as características exigidas no Termo de Referência são 

atendidas. 

 

Belo Horizonte/MG, 05 de outubro de 2021. 

 

Kenia dos Santos Lages 

PREGOEIRA 
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CORPO DOEDITAL

IOBJETO

O objeto da presente licitação é o enunciado sumariamente

apresentação" deste edital e detalhado em seu ANEXO
REFERÊNCIA''

na "folha de

"TERMO DE

2CONDIÇÕESPARAPARTICIPAÇÃO

2.1 - Somente poderão participar desta licitação os interessados aptos ao
cumprimento do objeto licítado, que atenderem às exigências enumeradas neste

edital, em seus anexos e, ainda, aos requisitos da legislação específica, sem

prejuízo de eventual exclusividade da licitação a MICROEMPRESA (ME) e
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) quando prevista na "folha de
apresentação" deste ato convocatório.

2.1.1 - Todas as previsões contidas neste edital e em seus anexos para a ME e

EPP se aplicam também aos entes a elas equiparados, nos termos da
legislação vigente.

2.1.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se
enquadrarem em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente,

neste edital e em seus anexos, especialmente em uma ou mais das situações a
seguir: ©

a) que tenham tido sua falência declarada, que se encontrem sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidaçãol

b) suspensos de participar em licitação e impedidos de contratar com a
CMBH; +
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

c) declarados inidõneos para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da

Administração Públicas

d) impedidos de licitar e contratar com o Município de Belo Horizontes

e) que não tenham prestado, no campo próprio do sistema eletrõnico, as

declarações a que se refere o subitem 4.1 deste editall

f) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,

na forma da legislação vigentes

g) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou

judicialmentet

h) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9' da Lei Federal

Ro 8.666/1993 e nas do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Belo

Horizontes

i) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

j) cujo sócio maioritário tenha sido punido com a proibição de contratar
com o Poder Público, nos termos dos incisos 1, 11 e 111 do art. 12 da Le

Federal n' 8.429/1992.

2.1.2.1 - Quando permitida a participação de empresas em consórcio, as

regras constarão em anexo próprio, relacionado na folha de
apresentação do edital, com o título "CONDIÇÕES PARA

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO"

2.1.3 - A observância das vedações do subitem 2.1 .2 deste edital é de inteira

responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às

penalidades cabíveis.

A simples participação da licitante neste certame implica:

®
©

2.2
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELOHORIZO
Pr

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e em seus

anexos, não podendo constar da documentação apresentada pela licitante

dados ou informações que contradigam as regras do ato convocatório,

devendo tal ocorrência constar de registro próprio a ser feito pelo(a)
PREGOEIRO(A);

b) que o prazo mínimo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta)

dias, a contar da data final estipulada para seu envio. Caso a licitante

explicite prazo superior em sua proposta, esse prevalecerá em relação ao

prazo mínimo estabelecido neste item. Será desconsiderada pelo(a)
PREGOEIRO(A) a eventual indicação de prazo de validade inferior ao

mínimo de 60 dias, uma vez que prevalecerá esse prazo mínimo caso a

licitante não indique em sua proposta prazo maiorl

c) a total sujeição à legislação pertinente

3CREDENCIAMENTO

3.1 - Para participar deste Pregão Eletrõnico, o interessado deverá se credenciar

previamente no s/fe <www.comprasnet.gov.br>

3.1.1 - O credenciamento far-se-á no nível l do SICAF e pela atribuição, pelo

sistema eletrõnico, de chave de identificação e de senha, pessoais e
intransferíveis, para acesso ao referido sistema, observado o disposto no
subitem 9.2.3 deste edital.

®
Q

3.2 - O credenciamento pelo provedor do sistema implica a responsabilidade

da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização

transações inerentes ao Pregão Eletrõnico, inclusive pela anexação ao sistem

proposta comercial e dos documentos de habilitação.

3.2.1 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrõnico é de inteira e exclusiva

responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada em seu
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N CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

nome, diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

sistema ou à CMBH a responsabilidade pelas operações feitas pela licitante ou

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

4 DECLARAÇÕES A SEREM PRESTADAS NO SISTEMA

4.1 - A interessada deverá prestar previamente, em campo próprio do sistema

eletrõnico do s/fe <www.comprasnet.gov.br>, além das demais exigidas no citado

sistema, as seguintes declarações:

1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e em seus

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

definidos neste edital e respectivos anexos, a teor do disposto no artigo 4', Vll

da Lei Federal n' l0.520/2002, para fins de participação no certames

11) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posterioresl

111) que cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP,

conforme previsto no art. 3' da Lei Complementar Federal no 123/2006, para as

seguintes finalidades:

a) para fins de participação na licitação em itens ou em grupo de itens nos

quais houver exclusividade de participação para ME ou EPP, de modo que

a assinalação do campo "NÃO'' impedirá seu prosseguimento no certames

b) para fins de usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei

Complementar Federal n' 123/2006, sob pena de a assinalação do campo

"NÃO" produzir o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento

favorecido previsto na referida lei, mesmo que seja ME ou EPPI

IV) que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na

$
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, para fins de habilitação

(conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n' 8.666/1993,

acrescido pela Lei Federal n' 9.854/1 999).

4.2 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o

lícitante às sanções previstas em lei, neste edital e em seus anexos.

5ENVIO DASPROPOSTASCOMERCIAIS

5.1 - A proposta comercial inicial e os documentos de habilitação elencados no

item 9 do presente edital deverão ser enviados por meio do sistema eletrõnico, pelo

s/fe <www.comprasnet.gov.br>, a partir da data de divulgação do presente edital

no mesmo s/fe e até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando,

então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento das propostas e dos

documentos de habilitação. Durante este período, a licitante poderá retirar ou

substituir no sistema sua proposta comercial inicial e seus documentos de
habilitação.

5.1.1 - Será desclassificada a proposta comercial jDlgial que contenha algum

elemento que possa identificar a licitante, sem prejuízo de aplicação à mesma

das demais cominações legais pertinentes.

5.1.2 - A proposta comercial inlSla!, contendo os preços, as especificações e,

quando for o caso, a marca/modelo do objeto ofertado, deverá ser formulada e

enviada exclusivamente por meio do sistema eletrõnico.

5.2 - Concluída a fase de lances e a etapa de negociação, a licitante vencedora

deverá, após solicitação do(a) PREGOEIRO(A), elaborar e anexar ao sistema a

proposta comercial 8nê! ajustada, sob pena de desclassificação e de aplicação, a

critério da CMBH, das penalidades previstas no item 18 deste edital, com

observância dos seguintes requisitos:

a) indicar a denominação social e o número do CNPJ/CPF da licitantel

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa E6igênia, Belo Horizonte
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249
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b) no caso de itens isolados, apresentar preços unitário e total para cada um

dos itens;

c) no caso de grupo de itens, apresentar preços unitário e total para todos os

itens que o componha, bem como preço global respectivos

d) conter oferta firme e precisa relativamente ao que cotar, sem alternativas

de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter

mais de um resultados

e) cotar os preços em moeda correntes

f) não conter emendas, usuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se,

inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais

licitantes, prejuízo à CMBH ou não impedirem a exata compreensão de seu

conteúdo

5.3 - Os cálculos integrantes da proposta comercial !!Dg! ajustada serão

devidamente conferidos pela CMBH e, em caso de diferença entre os resultados

constantes da proposta e os resultados apurados pela CMBH na operação aritmética

de conferência, prevalecerão esses últimos.

5.3.1 - Havendo divergência entre preço unitário e preço total, prevalecerá o

preço unitário. Havendo divergência entre preço numérico e preço por extenso,

prevalecerá o preço porextenso.

5.3.2 - Na ocorrência das hipóteses previstas nos subitens 5.3 e 5.3.1 deste

edital, o(a) PREGOEIRO(A) solicitará à licitante a anexação ao sistema de

nova proposta comercial com as correções por ele apontadas. Na ausência de

tal anexação, fará (o) PREGOEIRO(A) os devidos apontamentos em formulário

próprio a ser anexado à proposta comercial fina! e ao contrato, o qual indicará

os valores corretos que deverão prevalecer para fins de contratação.

@'

5.4 - Na proposta comercial !!Dgl ajustada a ser anexada ao sistema será

permitida a readequação dos preços, a critério da licitante, desde que todos os

preços sejam menores ou iguais aos preços finais ofertados na fase de lances

6 Avenida dos Andradas. 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
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P

e na etapa de negociação, bem como aos preços médios constantes dos autos

sob pena de sua não aceitação pelo(a) PREGOEIRO(A).

l

5.5 - A apresentação da proposta comercial pela licitante implica a obrigatoriedade

do cumprimento das disposições e especificações nela contidas, em conformidade

com o que dispõe o termo de referência, assumindo a proponente o compromisso de

executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades

adequadas à perfeita execução contratual.

5.6 - Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não Ihe

assistindo o direito de pleitear alterações posteriores sob alegação de erro, omissão
ou qualqueroutro pretexto.

5.7 - Além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada

mais poderá ser cobrado da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento, para a

perfeita e completa execução do objeto deste Pregão

5.7.1 - Os preços ofertados deverão considerar, ainda, todos os encargos

incidentes sobre o objeto deste Pregão, não sendo aceita reivindicação

posterior para a inclusão de outros encargos nos referidos preços, salvo se

houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo em data

posterior à de envio das respectivas propostas comerciais

5.8 - O prazo de validade da proposta comercial não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data final estipulada para seu envio.

5.9 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas

no s/fe <www.comprasnet.gov.br> e as especificações constantes deste edital e de

seus anexos, prevalecerão estas últimas.

5.10 - Incumbira à licitante acompanhar todas as operações efetuadas no

sistema eletrõnico durante a sessão pública do Pregão, ou seja, desde a sua

abertura até o seu encerramento, ficando responsável pelo ónus decorrente da

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Enigênia, Belo Horizonte
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perda de negócios em virtude da inobservância de qualquer mensagem

emitida pelo(a) PREGOEIRO(A) ou pelo sistema, bem como de sua eventual

desconexão.

5.11 - A licitante, com a utilização do sistema eletrânico, assume como firmes e

verdadeiros sua proposta e todos os lances inseridos e valores negociados durante

a sessão pública.

6 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 - A abertura da sessão pública será feita pelo(a) PREGOEIRO(A) por meio de

sistema eletrõnico no s/fe <www.comprasnet.gov.br>, em data e horário indicados na

folha de apresentação deste edital, quando se promoverá a análise e divulgação das

propostas comerciais iniciais recebidas, sem a identificação de seus autores, as

quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações deste ato
convocatório.

6.1.1 - o(A) PREGOEIRO(A) desclassificará, motivadamente, as propostas

comerciais iniciais que não estiverem em conformidade com os requisitos

estabelecidos neste edital e em seus anexos.

6.1.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da etapa

de lances.

6.2 - Após a abertura da sessão, não caberá desistência do certame, salvo por

motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) PREGOEIRO(A), sob

pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 18.2 deste edital, além de

outras penalidades legalmente admissíveis.

6.3 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado na folha de apresentação

deste edital, ficam os eventos respectivos transferidos para dia e horário a serem

previamente comunicados pelo(a) PREGOEIRO(A).
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7.1 - O ANEXO "TERMO DE REFERENCIA'' deste edital indica se a licitação será

feita por item isolado ou por grupo de itens, podendo adotar as duas formas

simultaneamente. O formato (item isolado ou grupo de itens) indicado no referido

anexo deverá ser necessariamente respeitado pelas licitantes ao elaborarem suas

propostas comerciais.

7.2 - Aberta a etapa competitiva na sessão pública, a licitante poderá encaminhar

seus lances exclusivamente por meio do sistema eletrânico, sendo ela
imediatamente informada do seu recebimento, do horário de registro e do valor.

7.2.1 - Os lances deverão ser ofertados pelo valor total pêra a íntegra de

, conforme definido no

ANEXO "TERMO DE REFERÊNCIA" e no item 8 deste edital, excetuado,

quando for o caso de registro de preços, o disposto no ANEXO "APLICAÇÃO

DOSISTEMADEREGISTRO DEPREÇOS"

7.3 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e

registrado pelo sistema.

7.4 - Durante a sessão pública do Pregão Eletrõnico, as licitantes serão informadas,

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu
detentor.

7.5 - Durante a fase de lances, o(a) PREGOEIRO(A) poderá, justificadamente,

excluir lance cujo valor seja manifestamente inexequível. Caso a licitante não
concorde com a exclusão, deverá reenviar o lance excluído.

7.6 - O modo de disputa adotado para este certame será aquele definido no

ANEXO "REGRAS DO MODO DE DISPUTIA", cabendo à licitante tomar ciência ./, %

de todas as regras nele contidas. .Á\y

\
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7.7 - No caso de desconexão com o(a) PREGOEIRO(A) no decorrer da etapa

competitiva do Pregão, o sistema eletrânico poderá permanecer acessível às

licitantes para a recepção dos lances. Quando possível, retomará o(a)
PREGOEIRO(A) a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos eventualmente

realizados no sistema durante essa desconexão.

7.7.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a lO (dez) minutos,

a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas, no mínimo,

24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes pelo(a)

PREGOEIRO(A), no sítio eletrõnico utilizado para divulgação.

7.7.2 - Caso a licitante não realize lances, permanecerá o valor da proposta

eletrõnica inicial para efeito de classificação

Havendo empate para fins de classificação, será observado o seguinte:

a) só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.

Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de

sua apresentação pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificaçãol

7.8

b) no caso de equivalência dos valores apresentados por ME e EPP que se

encontrem no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, o

sistema fará um sorteio eletrõnico, definindo e convocando automaticamente a

vencedora para o encaminhamento da oferta final de desempate, aplicando-se

o regramento disposto no ANEXO "MICROEMPRESAS (ME's) e EMPRESAS

DE PEQUENO PORTE (EPP's)";

c) havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será

aquele previsto no art. 3', $ 2', da Lei Federal n' 8.666/1 993, assegurando-se a

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

1) produzidos no Paísl

11) produzidos ou prestados por empresas brasileiras

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
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111) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no

desenvolvimento de tecnologia no Paísl

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de

acessibilidade previstas na legislaçãol

d) na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo

sistema eletrõnico dentre as propostas empatadas.

7.9 - Apurada a oferta classificada em primeiro lugar e cumprida, se for o caso, a

determinação contida no subitem 7.10 seguinte, o(a) PREGOEIRO(A) deverá

encaminhar, pelo sistema eletrõnico, contraproposta à licitante para que seja

obtido preço melhor para a CMBH, observado o critério de julgamento, não se

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital e em
seus anexos.

7.9.1 - A negociação a ser realizada nos termos do subitem 7.9 poderá ser

acompanhada pelas demais licitantes por meio do sistema eletrõnico.

7.10 - Nenhuma negociação poderá ser feita pelo(a) PREGOEIRO(A) com a melhor

classificada sem que antes, quando for o caso, seja dado às ME's e EPP's em

situação de empate acto o direito de encaminhamento da oferta final de
desempate, nos termos previstos neste edital, em especial no ANEXO

"MICROEMPRESAS (ME's) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP's)",

bem como na Lei Complementar Federal n' 123/2006.

8 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - Após a divulgação deste edital no sítio eletrõnico, as licitantes encaminharão.

exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de

habilitação, sua proposta inicial com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a .,,

V
./
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data e o hc rário estabelecidos para abertura da sessão pública, conforme previsto
no subitem 5.1 deste ato convocatório.

8.1.1 - Encerrada a etapa de negociação de que trata o subitem 7.9, o(a)

PREGOEIRO(A) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor

estipulado para a contratação e verificará a habilitação da licitante conforme

disposições do edital e de seus anexos.

8.1.2 - Para o julgamento das propostas, o(a) PREGOEIRO(A) levará em

consideração o MENOR PREÇO 0U O MAIOR DESCONTO, conforme

definido na ''folha de apresentação'' deste instrumento, OFERTADO PARA

A INTEGRA DO ITEM ISOLADO 0U DO GRUPO DE ITENS, conforme

definido no ANEXO "TERMO DE REFERÊNCIA", desde que atendidas todas

as demais especificações do edital e de seus anexos, não sendo aceitas as

propostas que estiverem em desacordo.

8.1.3 - Não serão aceitas propostas com valor global ou unitário superior ao

estimado, inclusive, quando houver, para a taxa de BDI.

8.1.3.2 - No caso de grupo de itens, a aceitação somente poderá ser feita

em relação à totalidade do grupo, não se admitindo aceitação parcial de

proposta.

8.1.3.2.1 - A existência de valor de um ou mais itens componentes do

grupo superior à média estimada impedirá o aceite daquela proposta,

ainda que o valor global do grupo de itens esteja abaixo do preço médio

global.

8.1.3.2.2 - O(A) PREGOEIRO(A) poderá fixar prazo para o reenvio do

anexo contendo a planilha de composição de preços quando o valor

global ofertado for aceitável, mas os valores unitários que o compõem

necessitarem de ajustes aos preços estimados pela CMBH.

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa E6igênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
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8.1.2.3 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas

decimais. Não sendo observada esta regra pela licitante, serão

desconsideradas pelo(a) PREGOEIRO(A) as casas decimais a partir da

terceira, sem arredondamento.

8.2 - A licitante detentora da melhor oferta aceita após a etapa de negociação,

quando convocada pelo(a) PREGOEIRO(A), deverá enviar, por meio da opção

"enviar anexo'' do sistema eletrõnico, a proposta comercial final (ajustada ao último

lance dado ou ao valor negociado), no modelo constante do ANEXO "MODELO

PARA APRESENTIAÇAO DA PROPOSTA COMERCIAL" deste edital, bem como

eventual documentação complementar, quando necessária.

8.2.1 - Os documentos exigidos deverão ser enviados por meio digital pela

licitante, através da funcionalidade presente no sistema (up/oad), no prazo

mínimo de 2 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas a ser definido

pelo(a) PREGOEIRO(A) após fazer a solicitação daqueles no sistema

eletrõnico.

8.2.1.1 - O prazo para envio de anexo (situação de "convocado") será

finalizado automaticamente pelo sistema quando da anexação dos
documentos.

8.2.1.2 - O prazo previsto no subitem 8.2.1 poderá ser prorrogado uma única

vez, por no máximo 24 (vinte quatro) horas, a pedido da licitante, com

justificativa aceita pelo(a) PREGOEIRO(A), desde que apresentado

requerimento no prazo inicialmente concedido, através do e-mail

cplúÊcmbh.mg.aov.br ou do chaf do sistema.

8.2.2 - Caso o termo de referência tenha exigido, da licitante provisoriamente

classificada em primeiro lugar, a apresentação de amostra na fase de
classificação das propostas, as regras constarão em anexo próprio,

relacionado na "folha de apresentação" do edital, com o título "CONDIÇÕES

PARA APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE AMOSTRAS". . ..\\?

V
4@ .o &., U' CK/ \Pd .

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Enigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900,
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: C31) 3555-1249



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

8.2.3 - A proposta comercial e seus eventuais anexos, bem como os

documentos de habilitação, deverão ser remetidos exclusivamente por meio

eletrõnico, pelo sistema adotado para a realização do Pregão.

8.2.4 - A não anexação ao sistema da proposta comercial ou dos

documentos de habilitação acarretará a desclassificação da proposta ou a

habilitação da licitante, conforme o caso, sujeitando-se esta às sanções

legais e editalícias cabíveis.

8.3 - Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial que estiver em desacordo com

as exigências constantes neste edital e em seus anexos.

8.4 - Será considerada inexequível a proposta que apresentar preços global ou

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando

se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os

quais ela renuncie expressamente à parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5 - O(a) PREGOEIRO(A) poderá consultar o setor demandante antes de decidir

sobre a exequibilidade da proposta.

8.6 - Na análise da proposta comercial, poderá o(a) PREGOEIRO(A) desconsiderar

erros materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

8.7 - A desclassificação de propostas comerciais será sempre fundamentada e

registrada no sistema, com possibilidade de acompanhamento em tempo real por

todos os participantes.

8.8 - Nos itens não exclusivos a ME e EPP, sempre que uma proposta não for

aceita e antes de o(a) PREGOEIRO(A) passar à proposta subsequente, deverá ser

feita nova verificação da eventual ocorrência do empate acto previsto nos

artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal no 123/2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida neste edital, se for o caso.

g
é
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8.9 - Será verificada a condição de habilitação da licitante detentora do menor preço

aceito pelo(a) PREGOEIRO(A), observadas as disposições contidas no item 9 deste
edital.

8.10 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital e em seus

anexos para a habilitação, será a licitante declarada vencedora do certame para o
item/grupo de itens.

8.11 - Se a oferta da primeira classificada não for aceitável ou se a licitante for

habilitada, o(a) PREGOEIRO(A) examinará as ofertas subsequentes, bem como o

atendimento às condições de habilitação, na ordem de classificação, até a apuração

de uma oferta em conformidade com o edital, observado o disposto em seu subitem
8.8

8.12 - Aplicar-se-á o disposto no subitem 8.11 deste edital também no caso de a

licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não

celebrar o contrato ou não aceitar a nota de empenho, conforme o caso.

8.13 - Nas situações previstas nos subitens 8.11 e 8.12 deste edital, deverá o(a)

PREGOEIRO(A), ainda, negociar com a proponente para que seja obtido preço
melhor para a CMBH.

9DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO

9.1 - As licitantes deverão, nos termos do subitem 5.1, anexar ao sistema os

documentos de habilitação a seguir relacionados.

9.1.1 - : prova de

constituição social atualizada, que consistirá em um dos seguintes documentos:

©
&

a) empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sedes
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b) microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à

verificação da autenticidade no s/fe www.portaldoempreendedor.gov.brl

c) sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada

- EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de

documento comprobatório de seus administradoresl

d) sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da

indicação dos seus administradoresl

e) sociedade por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social e

alterações em vigor, devidamente registrado no órgão pertinente,

acompanhado do documento de eleição de seus administradoresl

f) cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem

como o registro de que trata o art. 107 da Lei Federal no 5.764/1 971 l

g) empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de

autorizaçãol

h) exercício de atividade que dependa de registro ou autorização: ato de

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente

quando solicitado por este edital em anexo próprio.

9.1.1.1 - Os documentos de constituição social deverão explicitar o objeto

social, que deverá ser compatível com o objeto licitado, a sede da empresa e

os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os

documentos pela empresa, além de estarem acompanhados de todas as

alterações ou da consolidação respectiva.

®
©
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9.1.1.2 - O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato

original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações
posteriores ainda não consolidadas.

9.1.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA:

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ

b) prova de regularidade para com a Fazenda FedQrêLe a Seguridade

Social, mediante apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Tributos

Federais e à Dívida Atava da Uniãol

\

/

c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do

domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão
estadual competentes

d) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do

domicílio ou da sede da lícitante, por meio de certidão emitida pelo órgão

municipal competentes

e) comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGj$1

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452/1 943.

~,@
/
©

9.1.2.1 - Para o atendimento do disposto nas letras "b", "c" e "d" do subitem

9. 1 .2 deste edital, nãa.gslãa.açeltga pelo(a) PREGOEIRO(A) documentos qu

comprovem a regularidade fiscal de apenas parte dos tributos d
competência de cada ente federado.

9.1.2.2 - Para o atendimento das exigências relativas à regularidade fiscal

trabalhista, serão aceitas pelo(a) PREGOEIRO(A), quando for o caso, certidõe

negativas ou positivas com efeito de negativas.
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.'838

9.1 .3 - Documentos relativos à e à giba!!11çaçãQ

técnica. QUANDO EXIGIDOS, constarão em anexos, relacionados na ''folha de

apresentação" do edital, com o título principal "OUTROS DOCUMENTOS

NECESSÁRIOSÀ HABIUTIAÇÃO."

9.1.3.1 - É responsabilidade da licitante conferir, na "folha de apresentação" do

edital. se foram relacionados um ou mais anexos cujo título principal seja

"OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO", para que

sejam consultados os documentos a serem apresentados nos mesmos termos

que os demais relacionados neste item 9.

9.2-CADASTROS NOSUCAEENOSICAF

9.2.1 - A verificação do atendimento aos requisitos de habilitação referidos no

subitem 9.1.2 (regularidade fiscal e trabalhista) será realizada pelo(a)

PREGOEIRO(A) mediante consulta ao SUCAF (Sistema Único de Cadastro de

Fornecedores do Município de Belo Horizonte) e ao SICAF (Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal),

Cadastral (CRC).

9.2.1.1 - Também poderão ser consultados pelo(a) PREGOEIRO(A) os sítios

oficiais emissores de certidões, especialmente quando a licitante esteja com

alguma documentação vencida junto ao SUCAF ou ao SICAF.

9.2.1.2 - Aplica-se o disposto no subitem 9.2.1 aos requisitos de habilitação

relativos à , nos termos do subitem

9.1.3, desde que as exigências sejam aferíveis por meio da declaração

demonstrativa da situação da licitante, emitida pelo SUCAF ou SICAF.

g.2.1.3 - O(A) PREGOEIRO(A) deverá imprimir declaração demonstrativa da

situação da licitante nos cadastros mencionados no subitem 9.2.1 e junta-la

aos autos.

Õ/
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9.2.2 - A licitante cadastrada no SUCAF ou no SICAF deverá complementar a

documentação de habilitação, sob pena de INABILITIAÇÃO, anexando ao
sistema, na forma do subitem 8.1 :

a) os documentos que não constarem da declaração demonstrativa da

situação da licitante no SUCAF ou no SICAF;

b) o ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente

atualizado e registradol

c) novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos exigidos

e relacionados na declaração demonstrativa da situação da licitante no

SUCAF ou no SICAF já estiverem com os prazos de validade expiradosl

d) os documentos exigidos para qualificação técnica, auando está for

exiaida, nos termos definidos no subitem 9.1.3 deste edital, e

nos cadastros previstos no subitem 9.2.1 .

9.2.3 - O cadastramento da licitante no SUCAF ou a partir do nível ll do

SICAF não é condição necessária para a sua habilitação neste certame.

Para a licitante não cadastrada nos referidos sistemas para fins habilitatórios,

não serão aplicadas as regras previstas nos subitens 9.2.1 a 9.2.2, devendo as

licitantes, neste caso, anexarem ao sistema todos os documentos de

habilitação exigidos neste edital e em seus anexos, observadas as demais

regras neles previstas.
.i/'

$
9.2.3.1 - Os documentos para cuja emissão pela üfemef dependam apenas

do CNPJ da licitante serão consultados e impressos pelo(a) PREGOEIRO(A)

para suprir eventual ausência de documentação, aplicando-se esta mesma

regra para quaisquer documentos que possam ser impressos mediante
consulta ao SICAF ou ao SUCAF.

6.

9.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITACÃO
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9.3.1 - Na análise da habilitação, o(a) PREGOEIRO(A) verificará o eventual

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência

de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante

a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar

eventual participação indireta que ofenda ao art. 9', 111, da Lei Federal n'

8.666/1993;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido

pela Controladoria-Geral da Uniãol

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.

9.3.1.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n'

8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio

m aj oritário .

9.3.1.2 - Constatada a existência de sanção, o(a) PREGOEIRO(A) reputará a

licitante habilitada, por falta de condição de participação.

@ 9.3.1.3 - No caso de habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da

eventual ocorrência do empate acto, previsto nos ans. 44 e 45 da Lei

Complementar Federal n' 123/2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida neste edital para aceitação da proposta subsequente.

9.3.2 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados em meio

digital pelas licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (up/oad), na

forma e nas condições previstas no subitem 8.1 deste edital.$
$ '
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9.3.3 - Somente mediante autorização do(a) PREGOEIRO(A) e em caso de

indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-
ma// cpl©lcmbh :mg :gov. br.

9.3.3.1 - Os documentos enviados na forma do subitem 9.3.3 serão

disponibilizados no s/fe da CMBH para consulta das demais licitantes pelo

prazo previsto para recurso.

9.3.4 - O(a) PREGOEIRO(A), quando julgar necessário, poderá determinar a

apresentação do documento original ou cópia autenticada em até 3 (três) dias úteis,

com vistas à confirmação da autenticidade.

9.3.4.1 - A apresentação referida no subitem anterior poderá ser realizada

por meio de envio do documento à CMBH. caso em que será considerada,

para fins de aferição de tempestividade, a data da portagem.

9.3.4.2 - O prazo acima poderá ser prorrogado por uma vez, por igual

período, a pedido da licitante, com justificativa aceita pelo(a)

PREGOEIRO(A), desde que apresentado requerimento no prazo

inicialmente concedido, através do e-ma# cpléÊcmbh.mg.gov.br.

9.3.5 - Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitações de documentos"

em substituição aos documentos requeridos no presente edital e em seus anexos. 4

9.3.6 - Não serão acentos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, uma

vez que a documentação necessária à habilitação, bem como qualquer outra

documentação solicitada neste edital e em seus anexos, deverá guardar

compatibilidade em relação ao CNPJ/CPF apresentado, não sendo permitida a
mescla de documentos.

'/

b

9.3.6.1 - Ressalvam-se do disposto neste subítem aqueles documentos

legalmente permitidos e os tributos cuja certidão seja expedida exclusl)lamente
no CNPJ e nome da matriz. úry

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone; (31) 3555-1249
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

9.3.7 - Todos os documentos previstos neste edital e em seus anexos deverão estar

válidos na data final estabelecida no edital para a sua anexação ao sistema

(data de abertura da sessão pública). Documentos vencidos acarretarão a

INABILITAÇAO da licitante, observado, entretanto, o disposto no subitem 9.2 deste
edital

9.3.7.1 - Na hipótese em que os documentos de habilitação anexados

concomitantemente com a proposta comercial inicial, na forma do subitem 8.1,

estejam com a validade vencida quando da convocação pelo(a) PREGOEIRO(A)

para o envio da proposta comercial final ajustada, será permitido à licitante

encaminhar, juntamente com a referida proposta, documentação com data de

validade atualizada.

9.3.8 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo

órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 1 80 (cento e oitenta) dias.

9.3.8.1 - Não se enquadram na exigência do subitem 9.3.8 deste edital aqueles

documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de
validade.

9.3.9 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá o(a) PREGOEIRO(A)

solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

9.3.10 - Para os documentos autenticáveis pela /nfernef, procedida a consulta ao s/fe

respectivo, o(a) PREGOEIRO(A) ou a equipe de apoio certificarão a autenticidade

do documento, mediante carimbo próprio e assinatura na via anexada pela licitante.

9.3.11 - Será INABILITADA a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou por apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste edital e em seus anexos.

9.3.11.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade

fiscal e trabalhista, entregues por ME ou EPP, será assegurado o prazo de 5

(cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá ao

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa E6igênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO

momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame, assim

considerado aquele posterior à fase de habilitação, prorrogável por igual

período, a critério do(a) PREGOEIRO(A), nos termos legais.

9.3.12 - Da sessão pública do Pregão será divulgada ata no sistema eletrõnico
COMPRASNET e no s/fe da CMBH.

IOREABERTURADASESSAO PUBLICA

lO.l -A sessão pública poderá ser reaberta

a) nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada

a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e

os que deles dependaml

b) quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a

licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, $

lo da Lei Complementar Federal n' 123/2006. Nessas hipóteses, serão refeitos

os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

©
l0.2 Todas as licitantes serão convocadas para acompanhar a sessão reaberta

l0.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrõnico e de publicação

no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte.

lIRECURSOS

11.1 - Declarada a vencedora do certame, o(a) PREGOEIRO(A) abrirá o prazo de 20

(vinte) minutos durante o qual qualquer licitante poderá, de forma motivada, em

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa E6igênia, Belo Horizonte
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: C31) 3555-1249

MG CEP:30.260-900
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

campo próprio do sistema eletrõnico, manifestar a sua intenção de recorrer,

registrando a síntese de suas razões.

11 .2 - A falta de manifestação motivada da licitante no prazo supracitado importará a

decadência do direito de recurso, autorizando o(a) PREGOEIRO(A) a adjudicar o

objeto à licitante vencedora.

11.3 - Será concedido, à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso, o

prazo de 3 (três) dias úteis, iniciados no dia útil subsequente, para apresentação das

razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para

apresentarem suas contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr

do dia seguinte ao término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.3.1 - Tanto as razões do recurso quanto as contrarrazões deverão ser

registradas pelas licitantes no campo próprio do sistema eletrõnico, nos prazos

definidos no subitem supracitado.

11.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atou

insuscetíveis de aproveitamento.

12ADJUDICAÇÃOEHOMOLOGAÇÃO

12.1 - Inexistindo manifestação recursal, o(a) PREGOEIRO(A) adjudicará o objeto

da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), cabendo ao(à) Presidente da CMBH

homologar o procedimento licitatório.

12.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos porventura

interpostos, competirá ao(à) Presidente da CMBH adjudicar o objeto da licitação à(s)

licitante(s) vencedora(s) e homologar o procedimento licitatório.

13CONTRATAÇÃO

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa E6lgênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: C31) 3555-1249
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&CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORI

13.1 - Nos casos em que a lei determinar a celebração de termo de contrato,
sua minuta estará em anexo próprio do edital, indicado na "folha de
apresentação", e a licitante vencedora do certame será convocada pela CMBH

para assinar o contrato respectivo, no prazo determinado pela Administração.

13.2 - Nos demais casos, a contratação poderá ser efetivada por meio de nota de

empenho, observadas as regras elencadas em anexo próprio do edital.

14REAJUSTAMENTODOSPREÇOS

14.1 - As regras acerca do reajustamento dos preços contratados são aquelas

estabelecidas no ANEXO "MINUTA DE CONTRATO''/"CONDIÇÕES PARA

CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO" deste edital.

15ENTREGA,RECEBI ENTO EFISCALIZAÇAO DO OBJETO

15.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização da

contratação são aqueles previstos no ANEXO "TERMO DE REFERENCIA'' deste
edital

16 OBRIGAÇÕES DA CMBH E DA CONTRATADA

16.1 - As obrigações da CMBH e da CONTRATADA são aque]as estabe]ecídas no

ANEXO "MINUTA DE CONTRATO"/"CONDIÇOES PARA CONTRATAÇÃO POR

MEIO DE NOTA DE EMPENHO" deste edital.

17PAGAMENTO

{ &
,;l, .
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

17.1 - As condições de pagamento são aquelas previstas no ANEXO "MINUTA DE

CONTRALTO"/"CONDiçõES PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE

EMPENHO" deste edital.

18SANçõESADMiNiSTRAriVAS

18.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n' l0.520/2002, a

licitante/adjudicatária que:

a) não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato

quando convocada dentro do prazo de validade da propostas

b) apresentar documentação falsa

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame

d) não mantiver a proposta

e) cometer fraude fiscal

f) comportar-se de modo inidõneo

18.1.1 - Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP

ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após

o encerramento da fase de lances.

18.2 - A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das ínfrações discriminadas no

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

seguintes sanções:

a) multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) item(ns)

prejudicado(s) pela conduta da licitante;

b) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Belo Horizonte e
descredenciamento do SUCAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249
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18.3 - A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais

sançoes.

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
lícitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n'

8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei Federal n' 9.784/1 999.

18.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração

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

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.6 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no

ANEXO "MINUTA DE CONTRATO"/"CONDIÇOES PARA CONTRATAÇÃO POR

MEIO DE NOTA DE EMPENHO" deste edital.

19 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Ê IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

19.1 - Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar este edital, por

escrito, entregando o documento respectivo na Seção de Apoio a Licitações da

CMBH, na Avenida dos Andradas, n' 3.100, sala A-121 , Bairro Santa Efigênia, Belo

Horizonte, Minas Gerais, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, ou por

meio eletrõnico, através de formulário específico disponível no s/fe da CMBH na

Internet.

19.2 - Caberá ao(à) PREGOEIRO(A) responder aos pedidos de esclarecimentos e

decidir sobre as impugnações no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data
da abertura da sessão.

19.3 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
da sessão de abertura do certame. caso necessário. ...,/

#
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

19.4 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos

previstos no certame.

19.4.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional

e deverá ser motivada pelo(a) PREGOEIRO(A) nos autos do processo de

licitação.

19.5 - As respostas às impugnações feitas e aos esclarecimentos solicitados serão

prestadas pelo(a) PREGOEIRO(A), entranhadas nos autos do processo licitatório e

disponibilizadas em campo próprio do sistema COMPRASNET e no s/fe da CMBH.

podendo ser consultadas ainda por qualquer interessado na Seção de Apoio a

Licitações da CMBH, no endereço e horário indicados no subitem 19.1 deste edital.

19.6 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações aderem a

este edital como se dele fizessem parte, vinculando a CMBH e as licitantes.

20DIVULGAÇAODOSATOS DOCERTAME

20.1 - Este edital está disponível nos s/fes https://www.comprasnet.gov.br e

h#ps;#www.cmbh.mg.gov.bl#ransparenciM7icifacoes, bem como na Seção de

Apoio a Licitações da CMBH, onde poderá ser obtida cópia, no horário de 9:00 às

18:00 horas dos dias úteis.

20.2 - As respostas e as decisões referentes a recursos serão disponibilizadas

em campo próprio do sistema eletrõnico, sendo também publicadas no site da

CMBH.

20.3 - No Diário Oficial do Município de Belo Horizonte serão publicados o aviso

de edital, a convocação para reabertura de sessão, as decisões sobre recurso, a

adjudicação e a homologação da licitação.

20.4 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame deverão, durante todo

o processo, acompanhar as publicações referentes ao mesmo nos locais citados nos

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Enigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249
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subitens 20.1 a 20.3, com vistas a possíveis alterações e avisos, não se

responsabilizando a CMBH em promover qualquer comunicação por meios diversos
desses.

20.5 - Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de

publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente

estabelecido, quando necessário, será reaberto para observância do prazo mínimo

previsto no inciso V do art. 4' da Lei Federal n' l0.520/2002, exceto se,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas,

resguardado o tratamento isonõmico às licitantes.

21 DISPOSIÇOES GERAIS

21.1 - É facultada ao(à) PREGOEIRO(A), em qualquer fase da licitação, a promoção

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

vedada a inclusão posterior de documento ou de informação que deveriam constar

no ato da sessão pública.

21.1.1 - No julgamento das propostas e da habilitação o(a) PREGOEIRO(A)

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

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

fins de habilitação e classificação.

21.1.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará

o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,

observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.2 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da Administração, anu

ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dan

ciência às participantes e sendo devidamente justificada e processada na forma

legislação vigente.

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-12 1 - Bairro Santa Enigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

21.3 - As proponentes são as únicas responsáveis por todos os custos de

preparação e apresentação de suas propostas e a CMBH não será, em nenhum

caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do

resultado do processo licitatório.

21.4 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade de

informações, declarações e documentos apresentados em qualquer fase desta

licitação.

21.4.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos

falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

21.5 - A CMBH não se responsabilizará por documentos enviados via postal ou por

outra forma e que, por isso, não chegarem até à CMBH para atendimento ao

disposto neste edital e em seus anexos.

21 .6 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da

contratação.

21 .7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. SÓ se iniciam e vencem os prazos

em dias de expediente na CMBH.

21.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Federal n'

l0.520/2002, da Lei Complementar Federal n' 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei

Federaln' 8.666/1993.

j 21.9 - Os documentos que comporão o processo físico serão rubricados pelo(a)

PREGOEIRO(A) ou pela equipe de apoio, mediante carimbo próprio, certificando

que se trata de documento anexado ao sistema COMPRASNET pela licitante ou

impresso diretamente pelo (a) PREGOEIRO(A), nos termos do edital.

$ Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa E6igênia, Belo Horizonte
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249
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21.10 - O processo relativo a esta licitação permanecerá com vista franqueada aos

interessados na Seção de Apoio a Licitações da CMBH, na Avenida dos Andradas,

n' 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, telefone

(31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 1 8:00 horas dos dias úteis.

21.11 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

contratação.

21.12 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Belo

Horizonte - Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que

sela
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ANEXO  
- TERMO DE REFERÊNCIA - 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021 

 
 
 

Advertências Preliminares 

 
Este anexo define, minuciosamente, o objeto do certame epigrafado, detalha o 
bem ou serviço a ser fornecido-prestado e as condições específicas que a(s) 
vencedora(as) deverá(ão) observar na execução contratual. 
 
Faz parte integrante deste anexo e dele é indissociável a cópia integral do 
pedido e do termo de referência que ensejou a presente licitação, cujo original 
compõe o processo respectivo. 
 
 



DIRGER

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
A

TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS

NO TR
NQ Protocolo Geral
(Preenchimento pela SECONT)

1 - ÁREA DEMANDANTE/SIGLA

Diretoria Geral - DIRGER

2 - TIPO

Contratação tradicional para o objeto descrito a seguir:

3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de licenças de uso para solução (software, plataforma ou programa) que
propicie a realização de videoconferência destinada à realização de reuniões remotas
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

LOTE N. ITEM N. SERVIÇO
UNIDADE

DE MEDIDA QUANTIDADE

Licença de anual de solução
(software, plataforma ou programa)

derealizaçãoapara
videoconferências

Único Unidade
Plataformas de referência: Zoom e
Webex Cisco, ou qualquer outra que
atenda todos os requisitos do Edital

4 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

4 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
O contexto da pandemia de COVID-19, assim reconhecido pela Organização Mundial da
Saúde1, em 11 de março de 2020, gerou uma necessidade de adaptação repentina ao
regime de teletrabalho e à realização de sessões remotas, o que, no âmbito da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, passou a ser previsto na Deliberação no 5, de 16 de março
de 2020, e na Portaria nc> 18.884, de 24 de março de 2020, com o objetivo de contribuir
com a segurança de todos, servidores, parlamentares e população em geral, de modo a
reduzir o risco de contágio.

A solução inicialmente encontrada foi a utilização do software gratuito Jitsi Meet.
Entretanto, diversos problemas foram relatados ao longo de mais de um ano de uso, o
que revelou a insuficiência e a ineficiência da solução para o bom e regular desempenho
das atividades da Câmara Municipal. Conforme restou demonstrado na prática, várias são
as limitações da plataforma Jitsi que impedem a sua utilização a contento.



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS

Com o aumento das demandas de reuniões de comissão, a ferramenta gratuita
apresentou diversas instabilidades:
• em uma reunião, vários convidados compareceram simultaneamente,
chegando a cerca de 70 pessoas na sala do Jitsi, o que causou imagem congelada e som
interrompido com frequência, impedindo o bom andamento da reunião e o cumprimento
de sua dinâmica:
• em algumas reuniões, devido às constantes interrupções sucessivas do som
da reunião, o coordenador não conseguiu identificar os votos válidos durante as votações,
sendo necessário buscar o vídeo da reunião para interpretar o resultado da votação;
• por diversas vezes, a imagem ficou sem sincronia em relação à fala,
prejudicando o entendimento das exposições de documentos na tela;
• em algumas reuniões, convidados variados não receberam o som do
Presidente da comissão, inviabilizando sua participação de maneira adequada;
• houve registro de demora ao tentar retornar à sala Jitsi para assessorar os
vereadores, após queda de conexão, devido à lentidão do sistema durante sua entrada;
• em alguns momentos, o sistema deixou de ter o controle da imagem
autônomo, deixando de exibir a pessoa que estava explanando no momento, e exibindo a
imagem fixa em pessoa silenciada, exigindo que um servidor interrompesse suas tarefas e
fosse até o computador para intervir, com o movimento do mouse, para restabelecer o
sistema

0

Além disso, foram surgindo necessidades de recursos que a ferramenta gratuita, em
regra, não contempla, como:
• a possibilidade de banimento em definitivo de pessoas que estejam
perturbando a ordem durante as reuniões de comissão, se for solicitado pelo presidente;
• a possibilidade de controle dos microfones de todos os convidados ao mesmo
tempo, para evitar que haja interferências sonoras durante fala do presidente ou durante
votações;
• a possibilidade de se entender, via relatórios do próprio sistema, se a internet
de um convidado ou vereador está lenta, de maneira que possamos solicitar a intervenção
mais adequada;
• a possibilidade de se gravar uma reunião no momento de sua transmissão;
• suporte para solução de dúvidas na utilização do sistema.

0

Diante dessas limitações, foi instituída a Comissão Especial para a elaboração de estudo
técnico preliminar, previamente à presente licitação, voltado à contratação de solução de
tecnologia da informação para a realização de videoconferências e sessões remotas no
âmbito da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), por meio do Ato do Diretor-Geral
n'’ 1/2021, após deliberação do Colegiado de Diretores em reunião realizada em
26/02/2021. Naquela assentada, identificou-se, também, a necessidade de estabelecer
um sistema oficial e único para a CMBH, o qual permita a realização de reuniões de
parlamentares, com ou sem a participação da sociedade, e de reuniões internas entre os
órgãos de sua secretaria. O sistema único para todos os setores privilegiará, ainda, a
eficiência na gestão dos contratos e de recursos públicos.

A Comissão consultou os setores internos para entender melhor a dinâmica de cada um e
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verificar a real necessidade dos requisitos estabelecidos por cada área. Após análise
dessa Comissão, foi feita a consulta ao mercado a fim de conhecer e comparar as
soluções disponíveis.

Objetivou-se inicialmente averiguar a disponibilidade de softwares livres que atendessem
às demandas. Essa pesquisa mostrou-se infrutífera e após as análises das soluções
existentes, conclui-se que entre as plataformas pesquisadas tanto a Zoom quanto a
Webex Cisco atendem todas as necessidades da CMBH. Para maiores esclarecimentos
sobre essas necessidades a interessada deverá consultar o Estudo Técnico Preliminar.
divulgado na forma deste TR.

Todavia, não foram pesquisadas todas as soluções existentes no mercado. Ademais, o
mercado é dinâmico e se inova a cada dia, podendo surgir novas soluções entre a
finalização do estudo e a realização da licitação. Por esses motivos, optou-se por fazer a
licitação ampla, estabelecendo os requisitos gerais da solução a ser adquirida.

Assim, a indicação das plataformas no item 03, objetiva auxiliar as licitantes na
elaboração da sua proposta, sendo que a CMBH aceitará quaisquer soluções existentes
no mercado que atendam os requisitos no Edital.

Deve-se acrescentar ainda que não se trata da contratação de um serviço de
customização de soluções existentes para a CMBH, mas da aquisição de um bem
(software) já existente no mercado. Isso porque existem no mercado de soluções capazes
de atender às necessidades da CMBH, não sendo justificável o pagamento para criação
de solução própria.

Ademais a customização exige controles diversos daqueles estabelecidos neste Termo de
Referência, por exemplo, a prestação de serviços deve ser feita durante toda execução do
contrato pela empresa que faz a customização, com pagamentos mensais e fiscalização
da implantação das alterações por profissional de Tecnologia da Informação. Essa opção
mostrou-se inviável devido à carência de pessoal para acompanhar e fiscalizar a
execução dessas atividades e o desenvolvimento por pontos de função.

O estudo técnico preliminar, cuja fundamentação integra o presente termo de referência
para todos os efeitos, enfrentou as seguintes questões: necessidade de substituição da
solução implantada (Jitsi Meet); ausência de disponibilidade de solução similar em outro
órgão ou entidade da Administração Pública; inexistência de software público que
atendesse aos requisitos exigidos. Diante dessa realidade, realizou-se uma pesquisa de
plataformas disponíveis no mercado e suas principais características. Ao final, concluiu
pela viabilidade da contratação nos moldes ora delineados.

Com relação aos quantitativos de licença, cabe esclarecer que houve
seguintes áreas: serão necessárias 11 licenças anuais para atender à
seguintes setores:

DIRGER: 1 licença
DIRAFI: 1 licença
DIRLEG: 5 licenças

•
•

demanda das
demanda dos

•
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• DIRREH: 1 licença
• ESCLEG: 1 licença
• COOASS/PAPRE: 1 licença
• SUPCIN: 1 licença

Por fim, dentre os benefícios que uma plataforma de videoconferência proporciona
destacam-se: i) possibilidade de trabalho remoto, sobretudo no período da pandemia com
exigências de isolamento social; ii) redução de gastos com deslocamentos; iii) economia
de tempo; iv) compartilhamento de informações em tempo real; v) integração com
equipamentos de vídeo chamadas (Computadores, Celulares, Tablets e equipamentos
específicos para esse fim); vi) diminuição de despesas com telefonia; vii) otimização do
relacionamento com órgãos, parceiros e fornecedores; viii) melhoria na comunicação, em
virtude das restrições para reuniões presenciais; e ix) comunicação com mobilidade
(multidispositivos).

3

[1] Disponível em: https://aqenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-03/orqanizacao-
mundial-da-saude-declara-pandemia-de-coronavirus. Acesso em: 24 maio 2021.

0

Trata-se de serviço com as seguintes características: comum, continuado, sem mão de
obra exclusiva.

Justificativa para a opção acima: Trata-se de utilização de programas de informática, nos
termos do previsto no inciso IV do artigo 57 da Lei n. 8.666/93, que se enquadra na
categoria de serviços comuns, prevista na Lei no 10.520/2002, por possuir padrões de
desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado,
podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão. Além disso, trata-se de
serviço continuado, pois, caso seja interrompido comprometerá o cumprimento da missão
institucional da casa no que se refere às reuniões e comissões legislativas.

3
Sobre o agrupamento ou não de itens: a contratação será por: Item.

6 - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO OBJETO (contemplar, entre outros requisitos,
as condições gerais e específicas de execução e aceitação e existência de garantia)

6.1 A solução deverá apresentar a estabilidade necessária para atender às necessidades
da CMBH no que tange à realização de reuniões e sessões remotas, abrangendo tanto a
demanda administrativa, quanto a parlamentar.

6.2 As licenças terão validade pelo prazo inicial de 12 meses, não sendo admitidas
versões “shareware“ ou “trial”.

6.3 A solução deverá ser fornecida em sua última versão disponibilizada pelo fabricante e
as atualizações posteriores na solução deverão ser disponibilizadas à Câmara, sem custo
adicional, imediatamente após a liberação pelo fabricante, durante todo o período de
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validade das licenças.

6.4 Todos os componentes que por ventura integrem a solução deverão ser compatíveis
entre si, sem restrições aos requisitos técnicos mínimos.

6.5 Deverão ser observados os seguintes requisitos técnicos essenciais:
6.5.1. Mais de 200 participantes em uma reunião;
6.5.2. Permitir reuniões que durem por 12 horas contínuas;
6.5.3. Possibilidade de criação de reuniões recorrentes com pelo menos 90 dias de
duração do link;
6.5.4. Reuniões em alta qualidade e definição, assim entendida a resolução mínima 720p
(HD) e mínimo de 64 bitrate para o som;
6.5.5. Possibilidade de enviar convites por meio de links. O link gerado dever ser enviado
diretamente pela plataforma para o e-mail do destinatário ou outro aplicativo de
mensagens instantâneas (whatsapp e telegramy,
6.5.6. Gravação das reuniões na nuvem, com resolução mínima de 480p (SD) e com
espaço mínimo de 01 (um) gigabyte por licença, e possibilidade de armazenamento no
computador localmente;
6.5.7. Possibilidade de coanfitriões, em que várias pessoas possam deter os poderes de
administrador de uma reunião:
6.5.8. Controle de recursos da sala (bloqueio e desbloqueio de áudio, vídeo, chat,
compartilhamento de tela, entre outros), inclusive podendo os coanfitriões bloquearem
áudio e vídeo dos participantes;
6.5.9. Possibilidade de aceitação, recusa, remoção e banimento de participantes pelo
anfitrião e coanfitriões, de modo a não possibilitar novos acessos de participantes
enquanto estiver banido;
6.5.10. Possibilidade de acesso a salas de reunião por meio de senha sem a necessidade
de autorização do anfitrião.
6.5.11. Recurso de salas simultâneas (breakout rooms) , com marcação de tempo e
possibilidade de o anfitrião entrar nas salas; exige-se o funcionamento mínimo de 10 salas
simultâneas com a possibilidade de distribuir entre elas, isonomicamente ou não, no
mínimo 200 participantes. O coanfitrião deverá poder criar salas;
6.5.12. Recurso de “levantar a mão” ou similar pelos participantes;
6.5.13. Possibilidade de uso da plataforma em navegador web por desktop, notebook e
apps para smartphones e tablets-.
6.5.14. Possibilidade de uso da plataforma nos principais operacionais mobile iOs,
Android, Windows Phone, além de tablets, em versões atualizadas, assim entendidas as
versões lançadas a partir do ano de 2019.
6.5.15. Recurso de compartilhamento de tela por todos os participantes;
6.5.16. Recurso de compartilhamento de áudio do dispositivo usado pelo participante;
6.5.17. Recurso de "chat" (bate-papo), que possa ser usado por todos os participantes;
6.5.18. Recurso de envio de mensagem prIvada pelo bate papo;
6.5.19. Recurso de envio de arquivos pelo bate papo;
6.5.20. Solução disponível no idioma português do Brasil;
6.5.21. Suporte telefônico ou por chat no idioma português do Brasil -
plataforma ou por representante;

na própria
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6.5.22. Garantir o funcionamento da ferramenta 24/7 (vinte quatro horas por dia, sete dias
por semana), inclusive feriados;
6.5.23. A solução deverá operar em nuvem. A CMBH não fornecerá qualquer
infraestrutura para hospedagem da solução.

6.6. A solução proposta pela CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico no idioma
português do Brasil pelo fabricante durante todo período de vigência da presente
contratação.

6.7. A solução deverá atender às seguintes exigências: 0
6.7.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar a última versão disponível do software;
6.7.2. Todas as licenças de uso deverão estar em nome da CMBH;
6.7.3. Deverão ser fornecidas todas as chaves e os códigos de ativação que se fizerem
necessários à instalação, além de manuais de uso e tudo mais que se fizer necessário à
prestação do serviço na forma prevista neste termo de referência. Caso seja necessário o
fornecimento de mídias físicas de instalação, estas deverão ser entregues em suas
embalagens originais devidamente lacradas, com a documentação completa, termo de
cessão de uso e demais itens fornecidos pelo fabricante.

6.7.4. O objeto deste termo de referência poderá ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando entregue em desacordo com as especificações aqui constantes e na proposta
comercial, devendo ser substituído no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da
notificação a ser feita pela CMBH à CONTRATADA, às expensas desta última, sem
prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis.

6.8. Prazos: A CONTRATADA deverá fornecer as licenças dos softwares contratados em
até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de emissão da Ordem de Compra pela
Fiscalização da CMBH. 0
6.9. PROPOSTA COMERCIAL:
6.9.1. A empresa deverá apresentar proposta comercial, podendo utilizar o modelo
apresentado no anexo deste Termo de Referência denominado “Modelo de Proposta
Comercial”, informando os preços unitários e os preços globais para o item único
integrante da planilha, mantendo-se as quantidades definidas e suas respectivas
unidades. O valor apresentado na proposta comercial deverá englobar todos os serviços
exigidos neste Termo de Referência.

6.10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
6.10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original, sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.

6.11. Acompanhamento da prestação e recebimento do serviço:
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6.11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n'’ 8.666, de
1993

6.11.2. A fiscalização é exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou
de seus agentes e prepostos.

6.11.3. O recebimento final do objeto se efetivará após a atestação pela fiscalização da
CMBH acerca do cumprimento de todas as exigências previstas.

6.11.4. A CMBH reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto contratado,
se em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

6.11.5. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser
prontamente atendidas, sem quaisquer ônus para a CMBH.

6.11.6. Caberá à fiscalização a emissão de Termo de Recebimento referente à entrega
dos serviços contratados.

7 - POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida a subcontratação, nos termos da Lei n') 8.666/1993? Não.
Será permitida a subcontratação, nos termos do art. 48, inciso II da Lei Complementar n'>
123/2006? Não.

8 - LOCAL E HORÁRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Local: O local de entrega e de execução do item único deste termo de referência será na
sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte - Av. dos Andradas, no 3.100 - Bairro Santa
Efigênia, Belo Horizonte, MG, CEP 30.260-900 - Sala A-210, Coordenadoria de
Informática .

Horário: Os serviços da solução de tecnologia da informação para a realização de
videoconferências e sessões remotas devem estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias
por semana.

9 - REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução do serviço será o seguinte: empreitada por preço global.

10 - PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

10.1 - Início da prestação do serviço no seguinte prazo, a contar da emissão da Ordem de
Compra: 5 dias úteis.
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10.2 - Conclusão do serviço: até o término da vigência contratual.

r ia do adimplemento e do fiel
cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, nos termos do art. 56 da
Lei 8.666/1993)

Exigência de garantia contratual? Não. Percentual da garantia e justificativa:

Considerando que conforme a prática do mercado, a CONTRATADA é mera intermediária
no fornecimento de solução de terceiros que são acionados diretamente pelo titular da
licença no caso de eventuais incorreções ou descontinuidade de funcionamento da
solução apresentada, a exigência de garantia apenas onera indevidamente o contrato
sem que represente para Administração garantia de adimplemento e funcionamento da
solução. Para tanto, a CMBH dispõe dos instrumentos punitivos previstos na Lei
10520/2002.

3

12 - DOCUMENTOS ADICIONAIS DE HABILITAÇÃO

(

(

(

(

(

(

(

(

(

X ) Nenhum
) Atestado de Capacidade Técnica
) Declaração de Disponibilidade de Pessoal
)Declaração de Disponibilidade de Equipamentos
)Registro de Profissional
)Registro de Empresa
)Certidão de Falência/Recuperação Judicial
)Análise de Índices Financeiros
)Outro:

Justificativa(s) e condições para o(s) documento(s) exigido(s):

13 - GESTORA / GESTOR DA CONTRATAÇÃO 6
A Gestora/ O Gestor será a titular/ o titular do seguinte setor: DIRGER

14 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Designar Fiscal para esta contratação: Os fiscais serão indicados formalmente, quando do
início da prestação dos serviços, por ato do diretor geral, mediante consulta aos titulares
das áreas que receberão a solução contratada

0
- Início da vigência: Exercício atual.

- Duração da vigência: N'’ de meses: 12 meses

- Em caso de vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidade da contratação pelo
período solicitado:

Registra-se que, em caso de Registro de Preços, a vigência da ata será de 12 (doze)
meses, conforme minuta padrão de Ata de Registro de Preços. A vigência de que trata
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este campo se refere à contratação.

16 - POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

Nos termos do art. 57 da Lei 8.666/1993, a presente contratação: Poderá ser prorrogada,
por até 48 meses, por tratar-se de aluguel de equipamentos e/ou utilização de programas
de informática.

17 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

- As condições de pagamento são as previstas nos modelos de amEda@
por Nota de Empenho disponíveis no Portal da CMBH?

Escolher um item. Não. Considerar a íntegra do seguinte texto:

Aplica-se o disposto na Minuta de Contrato disponível no Portal da CMBH com a exceção
do índice de reajuste e revisão de preços utilizado que não será o INPC/IBGE, mas sim o
ICTI - Índice de Custos da Tecnologia da Informação. Os prazos e demais condições de
reajuste permanecem os mesmos.
O ICTI foi criado em uma parceria entre o Ministério do Planejamento e o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), para captar a evolução dos custos efetivos
específicos da área de TI e para embasar os reajustes de valores contratuais do Governo
Federal nessa área. O índice é divulgado mensalmente desde abril de 2019 e demonstra
que os custos efetivos na área de TI têm evoluído de forma distinta de outras áreas. A
presente contratação é totalmente compatível com o ICTI, que será usado por ser o mais
coerente com a realidade da área de informática.

- O faturamento será realizado: da seguinte forma:

O pagamento será feito em parcela única após a ativação das licenças na CMBH.

O pagamento está condicionado à aceitação e à emissão do Termo de Recebimento pela
fiscalização da CMBH. Em hipótese alguma a CMBH efetuará pagamento antecipado. Somente
será executado o pagamento dos componentes efetivamente fornecidos pela CONTRATADA e
aceitos pela CMBH

Justificativa: após a ativação das licenças, o pagamento será realizado de uma só vez por
ser mais vantajoso para a Administração Pública obter os descontos usualmente
ofertados pelos desenvolvedores da solução quando é feita a escolha pelo pagamento
anual, em relação ao pagamento mensal. Além disso, a estratégia de contratação anual
das licenças resguarda a CMBH de abruptas variações de custos, em razão eventuais
momentos de instabilidade cambial.

Registra-se que, caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições
estabelecidas no edital e seus anexos, prevalecerá o texto indicado neste Termo de
Referência.

18 - PENALIDADES

As penalidades aplicáveis são as previstas na Portaria nQ 16.707/2016, constantes nos
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modelos de Minuta de Contrato / Contratação por Nota de Empenho, disponíveis no Portal
da CMBH?

Sim.

Registra-se que, caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições
estabelecidas no edital e seus anexos, prevalecerá o texto indicado neste Termo de
Referência.

19 - DISPOSIÇÕES SOBRE POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

A presente contratação não gera impacto ambiental, pois não acarreta produção de
resíduos decorrentes da execução do objeto. Entretanto, os serviços prestados pela
CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos,
de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos.

20 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

e

Como critério de aceitabilidade das suas propostas, as empresas LICITANTES deverão
apresentar o catálogo com todas as informações técnicas da solução proposta, para que a
equipe técnica da CMBH possa avaliar se as características exigidas neste Termo de
Referência são atendidas. Essa exigência visa a garantir que apenas a solução que
atenda às especificações elencadas no presente TR seja aceita.

• As obrigações da CMBH e da Contratada são aquelas estabelecidas na Minuta de
Contrato/Contratação por Nota de Empenho e eventualmente na especificação completa do
objeto constante deste Termo de Referência.
• Os campos a seguir são de uso interno da CMBH

e
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - ÁREA DEMANDANTE/SIGLA

Diretoria-Geral - DIRGER.

)

2 - INTRODUÇÃ3

o presente estudo técnico preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários lgara
o atendimento da demanda que consta do Ato do Diretor-Geral nc) 1/2021, que instituiu a
Comissão Especial para a elaboração de estudo técnico preliminar voltado à contratação de
solução de tecnologia da informação para a realização de videoconferências e sessões
remotas no âmbito da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

Neste estudo, será feita uma investigação acerca da viabilidade técnica das soluções
identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o processo de
contratação correspondente.

O contexto da pandemia de COVID-19, assim reconhecido pela Organização Mundial da
Saúde[1], em 11 de março de 2020, gerou uma necessidade de adaptação repentina ao
regime de teletrabalho e à realização de sessões remotas, o que, no âmbito da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, passou a ser previsto na Deliberação n'’ 5, de 16 de março de
2020, e na Portaria n'’ 18.884, de 24 de março de 2020, com o objetivo de contribuir com a
segurança de todos, servidores, parlamentares e população em geral, de modo a reduzir o
risco de contágio.

A solução inicialmente encontrada foi a utilização do software gratuito Jitsi Meet. Entretanto,
diversos problemas foram relatados ao longo de mais de um ano de uso, como adiante se
demonstrará, o que revelou a insuficiência e a ineficiência da solução para o bom e regular
desempenho das atividades da Câmara Municipal.

A necessidade, conveniência e oportunidade da pretensa contratação restou ainda mais
evidenciada na reunião do Colegiado de Diretores, realizada em 26/02/2021. Naquela
oportunidade, relatou-se a indispensabilidade da contratação de uma solução tecnológica
para atendimento das reuniões oficiais da CMBH, na medida em que o Jitsi Meet não
apresenta o desempenho e as funcionalidades necessárias para garantir a organização das
reuniões de órgãos colegiados e das sessões remotas do Plenário e das comissões
parlamentares desta Edilidade.

Naquela assentada, identificou-se, também, a necessidade de estabelecer um sistema
oficial e único para a CMBH, o qual permita a realização de reuniões de parlamentares, com
ou sem a participação da sociedade, e de reuniões internas entre os órgãos de sua
secretaria. O sistema único para todos os setores privilegiará, ainda, a eficiência na gestão
dos contratos e de recursos públicos.
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Assim, o presente estudo técnico preliminar, em observância ao interesse público envolvido,
buscou identificar a melhor solução ao problema a ser resolvido.

,[1] Disponível em:

<https://aqenciabrasil.ebc. com. br/geral/noticia/2020-03/organizacao-mundial-da-saude-
declara-pandemia-de-coronavirus>. Acesso em: 13 abr. 2021.

3 - DEFINIÇÃÀ
3.1 Descrição da demanda

Contratação de solução de videoconferência destinada à realização de reuniões remotas
para atender à demanda do corpo parlamentar e unidades administrativas da CMBH.

3.2 Especificação dos requisitos técnicos

Essenciais:

3.2.1 - Mais de 200 participantes em uma reunião.

Justificativa: Conforme demanda dos setores interno da GMBH, identificou-se a
necessidade de utilizar uma plataforma que permita a participação de mais de 200
participantes em uma reunião. Esse é um requisito essencial para que possamos atender de
maneira satisfatória os diversos tipos de reuniões realizadas nesta Edilidade que, por vezes,
demanda um grande número de participantes. O Plenário Amynthas de Barros, por exemplo,
pode receber presencialmente mais de 200 pessoas; por isso, faz-se necessário ampliar o
acesso às reuniões virtuais para que se possa comportar uma demanda como essa, tendo
em foco não só o momento atual como também o futuro próximo em que, possivelmente, as
reuniões do processo legislativo ainda necessitarão de suporte virtual. Nesse contexto,
considera-se que, para o cumprimento da missão institucional e social, deve-se garantir o
acesso de um grande número de participantes às nossas reuniões.

e

@ 3.2.2 - Tempo de reunião ilimitado

Justificativa: Com relação a cursos e treinamentos, o fato de, atualmente, ser necessário
interromper o encontro/treinamento para continuar em uma nova sala é absolutamente
contraprodutivo e afeta fortemente o fluxo do roteiro e os resultados esperados. A mesma"0 ,84 9( {\b
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lógica se aplica a reuniões plenárias. O ideal, portanto, é que o aplicativo de
videoconferência não encerre uma reunião sem que seja vontade do moderador, já que há
diversos casos em que não se pode prever o tempo de duração da reunião.

3.2.3 - Possibilidade de criação de reuniões recorrentes com pelo menos 90 dias de duração
do link

)

Justificativa: Existe a necessidade de planejamento bastante antecipado das reuniões das
comissões legislativas, em especial aquelas que ocorrem recorrentemente, de modo que é
necessário assegurar um mínimo de duração para que os vereadores possam entrar nas
salas sem que seja necessário criar um novo link. Entende-se que 90 dias é o mínimo
necessário para o bom planejamento do setor, objetivando que a plataforma proporcione
ganho de eficiência no desempenho das funções públicas dos servidores, evitando-se
atividades manuais desnecessárias, que se traduzem em horas de trabalho desperdiçadas
em tarefas que poderiam ser automatizadas. O número de dias foi fixado de modo a permitir
que o maior número de plataformas possa participar do certame, sendo que quanto mais
próximo de 365 dias, melhor.

3.2.4 - Reuniões em alta qualidade e definição.

Justificativa: Esse recurso é necessário para que os cidadãos possam acompanhar as
reuniões transmitidas no portal sem interferências que prejudiquem sua compreensão do
tema tratado. Em reuniões com convidados, por exemplo, podem ser apresentados gráficos,
tabelas e imagens para ilustrar o tema em pauta, o que ocorre com frequência; por isso,
esses materiais devem estar bem nítidos na transmissão. Além disso, há interesse dos
vereadores de reproduzirem a reunião em suas redes sociais para atingirem mais pessoas,
o que exige uma boa qualidade do material gerado pela Casa.

1

3.2.5 - Possibilidade de enviar convites por meio de links.

Justificativa: Os eventos realizados pela Escola do Legislativo e Divdep são divulgados por
e-mail com as informações sobre o evento, inclusive com link para as pessoas entrarem.

Além disso, esse recurso é essencial para a Dirleg enviar os convites de audiências públicas
a vereadores e convidados: links de reuniões de comissão aos vereadores e setores
participantes; além de links de cursos, treinamentos e oficinas oferecidos pela Casa para
assessores, vereadores, cidadãos e servidores.

&
As reuniões ordinárIas do Comitê do Planejamento Estratégivo (Planes), por exemplo, são
divulgadas por Whatsapp com as informações sobre o evento, inclusive o link para as
lessoas entrarem. Quando existem reuniões abertas aos servidores, este link é enviado por
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e-mail.

Os convites e informações para acessar a sala de reuniões virtuais das atividades são
enviados formalmente por meio de e-mail institucional e quando possível também por
Whatsapp que requerem um link.

O envio por link facilita a comunicação, pois é possível disparar um mesmo link para todos
os participantes simultaneamente, seja por e-mail ou pelo aplicativo WhatsApp.

3.2.6 - Gravação das reuniões na nuvem, com espaço mínimo de 1 gigabyte por licença, e
possibilidade de armazenamento no computador localmente;

Justificativa: A plataforma EAD tem sido cada vez mais utilizada para disseminar os cursos
promovidos pela CMBH e para atingir mais pessoas; por isso, é importante manter o registro
dos treinamentos oferecidos pela Casa para que o conteúdo produzido possa ser acessado
a qualquer momento, garantindo-se um processo contínuo de formação. A gravação permite
disponibilizar o conteúdo para outros servidores posteriormente da mesma forma que
algumas atividades presenciais são gravadas e disponibilizadas na Intranet.

Muitas vezes, materiais didáticos são produzidos a partir de reuniões gravadas, que são
editadas e vão para o Youtube, por exemplo. Esse material é usado em treinamentos
futuros, como materiais didáticos preparatórios. Normalmente, a gravação na nuvem tem
espaço normalmente limitado, de modo que a possibilidade de gravar no computador é
essencial

Além disso, esse recurso é importante para os cursos oferecidos pela Casa, pois permite
que os servidores responsáveis tenham acesso ao conteúdo ministrado, possibilitando sua
revisão ou aproveitamento em outros cursos, além do desenvolvimento de novas
abordagens didáticas.

De igual modo, o comitê Planes realiza e organiza encontros sobre planejamento com
outras casas legislativas. Esses encontros são gravados e divulgados. Como a gravação na
nuvem tem espaço normalmente limitado, a possibilidade de gravar no computador é
essencial.

O espaço mínimo de 1 Gigabyte na nuvem se justifica pela necessidade de termos uma
margem de segurança mínima no sentido de haver tempo hábil para transferência dos
vídeos salvos para o computador, esvaziando a nuvem evitando a não gravação por falta de
espaço

9r 3.2.7 - Possibilidade de que a qualidade de coanfitrião seja passada para várias pessoas,
que passem a deter os poderes de administrador de uma reunião.

4
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Justificativa: Os eventos de desenvolvimento dos servidores muitas vezes já aconteciam
com mais de um facilitador presencialmente, e no remoto isso passa a ser ainda mais
essencial: enquanto um facilitador está conduzindo o encontro (conversando com os
participantes, fazendo explanações, organizando as falas), é necessário um outro para
cuidar de aspectos mais técnicos: admissão de pessoas na sala, atenção ao bate papo,
atender pedidos pessoais no chat, resolver problemas técnicos fora da reunião, montar as
salas simultâneas, bloquear som ou vídeo de algum participante, etc.

)

Na seara legislativa, essa possibilidade é indispensável para que o presidente de uma
comissão possa controlar a reunião, podendo ser auxiliado pelo corpo efetivo da secretaria
da casa na administração do evento. Esse recurso facilita bastante a administração da
reunião, especialmente se houver mais de uma sala de interação, como ocorre em cursos,
treinamentos e oficinas.

Atividades com maior número de participantes (acima de 10) ou que serão utilizados
métodos ou outros recursos de facilitação ou interação são aplicados de forma mais eficaz
com a colaboração de um coanfitrião para auxiliar na utilização dos recursos.

3.2.8 - Controle de recursos da sala (bloqueio e desbloqueio de áudio, vídeo, chat,
compartilhamento de tela, entre outros), inclusive podendo os coanfitriões bloquearem áudio
e vídeo dos participantes.

Justificativa: Muitas vezes áudios abertos atrapalham muito a reunião. Para que não haja
necessidade de se ficar interrompendo a reunião a todo instante e solicitar que os
participantes desliguem, é muito mais produtivo que o anfitrião ou coanfitrião simplesmente
bloqueiem o som por eles mesmos. Acontece também de participantes saírem da frente do
computador momentaneamente, deixando o áudio ligado e interferindo com ruídos no
evento. Poder bloquear seu som é um cuidado com o próprio participante, muitas vezes,
pois assegura sua privacidade.

)

No que concerne à atividade legislativa, o regimento interno da CMBH estabelece que o
presidente deve controlar e organizar a reunião. Esse controle deve ser total, especialmente
em eventos com muitos participantes, de forma a manter a boa organização, a urbanidade e
o decoro. Tal recurso também será utilizado em cursos, treinamentos e oficinas.

O controle da sala pelo moderador também se faz necessário para auxiliar os participantes
que tenham dificuldades, por exemplo, no bloqueio e desbloqueio do som, que pode
prejudicar todos os participantes quando há algum barulho que incomode ou quando um
participante deseja se manifestar e não consegue desbloquear seu áudio. eO controle do chat também é importante, especialmente em situações de audiências
públicas e reuniões diversas envolvendo público externo, em que não é incomum haver
exaltac'ões que podem tomar o chat como canal de expressão, a ponto de atrapalhar a
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reunião.

O compartilhamento de tela deve ser controlado pelo mediador também, pois é um recurso
que pode tomar o espaço visual da reunião de forma indevida, comprometendo seu
andamento.

kJ
3.2.9 - Possibilidade de aceitação, recusa, remoção e banimento de participantes pelo I
anfitrião e coanfitriões, de modo a não possibilitar novos acessos de participantes enquanto
estiver banido.

Justificativa: Também de acordo com o regimento, o presidente tem a responsabilidade de
controlar e organizar a reunião. Esse controle também deve ser total, principalmente em
eventos com muitos participantes, de forma a manter a boa organização e a urbanidade.
Dessa forma, pode ser necessário banir alguém que, em desacordo com o regimento, esteja
impedindo o andamento da reunião. Tal recurso também será utilizado em cursos,
treinamentos e oficinas.

Outrossim, o recurso é necessário para garantir o acesso às atividades apenas do público-
alvo ou inscritos. Caso o moderador identifique algum participante não convidado ou mesmo
não um participante poderá excluI-lo para preservar a segurança da informação.

3.2.10 - Possibilidade de acesso a salas de reunião por meio de senha sem a necessidade
de autorização do anfitrião.

Justificativa: Durante as reuniões de comissão, em especial aquelas com muitos
participantes, como as audiências públicas, o convidado deve poder entrar com a
apresentação de uma senha, sem a necessidade de ser destacada uma pessoa para avaliar
sua entrada. Dessa maneira, é possível diminuir o número de servidores da equipe técnica
de apoio nas reuniões e também em cursos, treinamentos e oficinas.

o\
181

Recurso utilizado em atividades com muitos participantes e que não precise da ação do
moderador para permitir a entrada em qualquer tempo. Dessa forma ele pode focar sua
atenção no roteiro e conteúdo da reunião.

#
7“/

VI

x'

3.2.11 - Recurso de salas simultâneas (breakout rooms) , com marcação de tempo e
possibilidade de o anfitrião entrar nas salas. O coanfitrão deverá poder criar salas.

Justificativa: em eventos de desenvolvimento dos servidores com mais de 8 pessoas, a
forma mais efetiva de se obter o engajamento dos participantes é o uso das breakout rooms,
pois elas favorecem a interação por quebrarem a sala em grupos com número menor de
lessoas. Participação, interação e engaiamento são recursos fundamentais para motivar
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efetivamente o aprendizado e a construção coletiva. No mundo remoto, a criação destas
alternativas de participação e engajamento é ainda mais essencial, pois já se sabe que é
mais cansativo para as pessoas participarem de encontros virtuais. O recurso de tempo é
importante para garantir o cumprimento do programa do curso/evento: se as pessoas
ficarem na sala simultânea pelo tempo que desejarem, o programa pode ficar
comprometido.

) Nos eventos envolvendo servidores de modo geral e outras casas legislativas, as salas
simultâneas também são imprescindíveis pelos mesmos motivos. Permite que discussões
possam acontecer de forma mais efetiva em grupos menores. As salas simultâneas são
usadas atualmente em mais de 50% das atividades oferecidas por meio de
videoconferência.

Essa possibilidade também é essencial na atividade parlamentar, especialmente para a
criação de sala que permita o contato sigiloso ou restrito entre a equipe técnica e a
presidência durante as reuniões de comissão.

Por fim, a possibilidade de o facilitador transitar pelas salas é essencial, pois é oportunidade
de interagir, ajudar, esclarecer coisas com os pequenos grupos, exatamente como
aconteceria num evento presencial, em momento de divisão da turma em grupos.

3.2.12 - Recurso de “levantar a mão” ou similar pelos participantes.

Justificativa: Quando as pessoas querem falar e simplesmente fazem um aceno para a
câmara, é muito comum o facilitador não ver, ou por olhar para outro participante, ou por
haver uma apresentação com tela compartilhada, ou por conta de a sala ter muita gente e
não caberem todos na tela. A fixação de um marcador de "mão levantada" assegura a
participação e a fluidez dos encontros. Além disso, esse recurso permite a manifestação
organizada em reuniões, cursos e treinamentos.

Tal recurso é essencial para que o moderador possa saber quem está querendo falar para
liberar o áudio de tal pessoa. Caso não haja esse recurso, muitas pessoas conversariam ao
mesmo tempo o que atrapalharia o bom andamento das reuniões.

Organiza a participação e interação nas atividades da mesma forma como acontece
presencialmente e melhora a dinâmica da reunião, não prejudicando quem está falando e
indicando quem deseja falar;

@3.2.13 - Possibilidade de uso da plataforma em navegador web por desktop , notebook e
apps para smartphones e tablets.

Justificativa: O público da CMBH é formado por servidores efetivos e de gabinetes,
essencialmente. Este público é absolutamente diverso quanto às formas de uso das

y//.‘
7

Vyd
by



DIRGF i-:‘

8 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

plataformas de reunião, ainda mais com a realidade do trabalho remoto, por isso todas estas
formas devem ser possíveis. Muitos servidores acessam via computador clássico, por
diferentes navegadores.

Tais recursos também são essenciais para democratizar o acesso do cidadão à Câmara,
ajudando-a a cumprir sua função social e legal de facilitar o acesso à informação e a
serviços públicos.

Quando acessada a sala de reunião em notebooks pessoais esse recurso torna
desnecessário a instalação de aplicativos que ocupem espaço na memória, além de
possibilitar que o usuário participe de qualquer tipo de equipamento em qualquer lugar,
desde que tenha conexão com a internet.

3.2.14 - Possibilidade de uso da plataforma nos principais sistemas operacionais mobile, tais
como iOs, Android, Windows Phone e outros, além de tablets, em versões atualizadas.

Justificativa: A necessidade das videoconferências se intensificou em virtude do trabalho
remoto. É imprescindível que a plataforma adotada pela CMBH seja acessada tanto em
smartphones quanto de notebooks, visto serem esses os principais dispositivos que os
servidores têm disponíveis para realizar seu trabalho. Mesmo para os servidores que
solicitaram empréstimo de equipamentos da CMBH os notebooks são a maioria. O público é
absolutamente diverso quanto às formas de uso das plataformas de reunião, ainda mais
com a realidade do trabalho remoto, por isso todas estas formas devem ser possíveis. Tais
recursos são essenciais para democratizar o acesso do cidadão à Câmara, ajudando-a a
cumprir sua função social e legal de facilitar o acesso à informação e a serviços públicos.

Em algumas situações, há servidores que só podem participar das reuniões pelo celular,
outras vezes só pelo notebook ou tablet. É importante essa flexibilidade. Em casos de falta
de energia elétrica, por exemplo, possibilita participar da reunião usando o celular.

Alguns servidores utilizam equipamentos pessoais para acessar as reuniões, visto que os
equipamentos da CMBH não têm câmera.

Além disso, considerando que muitos servidores utilizam equipamentos pessoais para
acessar a reunião, é necessário prever todas as possibilidades de aparelhos e versões,
permitindo que o usuário participe de qualquer lugar, desde que tenha conexão com a
internet; tais recursos são essenciais para democratizar o acesso do cidadão à Câmara,
ajudando-a a cumprir sua função social e legal de facilitar o acesso à informação e a
serviços públicos.

@
##

3.2.15 - Recurso de compartilhamento de tela por todos os participantes.

Justificativa: Para se realizar eventos instrutivos ou mesmo com construção participativa
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de ideias e decisões, é absolutamente essencial poder compartilhar telas para que todos
participem juntos, acompanhando a mesma informação naquele momento da reunião. Para
propiciar o acompanhamento de vídeos, planilhas e outras informações que sejam
importantes para o andamento das reuniões. Também é um recurso essencial para reuniões
com equipes, pois auxilia a compreender algum procedimento (como fazer), a ensinar algum
“passo a passo“ em sistemas da Casa ou em alguma outra plataforma para a qual apenas a
explicação por áudio não resolva.

)

3.2.16 - Recurso de compartilhamento de áudio do dispositivo usado pelo participante

Justificativa: Por esse recurso, convidados, vereadores. consultores e coordenadores
podem compartilhar arquivos de áudio em reuniões, cursos, treinamentos e oficinas, sendo
essa também uma ação frequente nos eventos da casa. Esse recurso é necessário para
possibilitar o acompanhamento e transmissão de vídeos, planilhas e outras informações que
sejam importantes para o andamento das reuniões e que estejam no formato (ou
contenham) de áudio.

3.2.17 - Recurso de "chat" (bate-papo), que possa ser usado por todos os participantes.

Justificativa: O chat é parte fundamental de qualquer evento realizado. Por meio dele, é
possível coletar opiniões de forma rápida e simultânea, fazer check ins e check outs,
esclarecer dúvidas, passar orientações para as dinâmicas. Necessário para facilitar a
comunicação entre os participantes, sem ter que interromper a reunião ou usar outro
sistema. Por exemplo, se um participante da reunião está fazendo uma apresentação e
surgem dúvidas durante essa apresentação, para não haver interrupção do apresentador, o
que pode fazer com que ele perca a continuidade do seu raciocínio, pode-se utilizar o chat.
Assim, as pessoas podem ir enviando as dúvidas conforme vão surgindo e o apresentador
as responde apenas ao final da apresentação.

)

3.2.18 - Recurso de envio de mensagem privada pelo bate papo.

Justificativa: Com mensagens privadas, os facilitadores podem conversar entre si, podem
resolver dúvidas individuais, sem que todos desviem a atenção para assuntos privados.
Quando se quer comunicar com determinados participantes e não o grupo inteiro o recurso
facilita a conversa sem ter que recorrer a outro sistema de mensagem. Esse recurso é
essencial para a comunicação com a presidência da reunião sobre orientações regimentais
ou com quem está conduzindo o treinamento. Pode ser utilizado, inclusive, para avisos
técnicos, como informação sobre microfones abertos ou imagens ruins.
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3.2.19 - Recurso de envio de arquivos pelo bate papo

Justificativa: O envio de documentos pelo chat é fundamental porque nem sempre se tem
o contato individual de todos os participantes e pode ocorrer da necessidade de se enviar
algo novo na hora da reunião. Necessário para compartilhar documentos sem ter que sair do
sistema. Muitas vezes para o bom andamento de uma reunião, é necessário compartilhar
um arquivo com os outros participantes, como por exemplo, projetos de engenharia em
PDF, termos de referência etc. Por isso, a possibilidade de envio deste documento pelo bate
papo é essencial para que todos os participantes possam ter acesso aos documentos que
estão sendo discutidos na reunião, sem a necessidade do uso de e-mails ou outros
instrumentos.

3.2.20 - Solução disponível no idioma português do Brasil.

Justificativa: Imprescindível para possibilitar que o atendimento às demandas ocorra de
forma rápida e segura. Essencial para a democratização do acesso e para garantir
acessibilidade aos participantes das reuniões.

3.2.21 - Suporte telefônico ou por chat no idioma português do Brasil - na própria plataforma
ou por representante.

Justificativa: Imprescindível para possibilitar que o atendimento às demandas ocorra de
forma rápida e segura.

3.2.22 - Garantir o funcionamento da ferramenta 24/7 (vinte quatro horas por dia, sete dias
por semana), inclusive feriados.

Justificativa: Tem sido cada vez mais comum a realização de eventos / treinamentos em
horários e dias não convencionais e fora do horário de funcionamento da CMBH. Nos
últimos anos, tivemos reuniões que duraram até a madrugada. Além disso, é possível haver
reuniões extraordinárias a qualquer momento. Há ainda os seminários e as reuniões solenes
que podem se estender pela noite ou serem realizados no fim de semana. Nos dias úteis, as
reuniões podem ser realizadas nos períodos manhã, tarde e noite. Considerando
determinadas agendas regimentais da Casa que ocorrem em feriados pode-se precisar
realizar reuniões de trabalho fora da rotina.

#
74 O Comitê de Planejamento Estratégico pode agendar reuniões todos os dias da semana em

diversos horários em atendimento às demandas de agenda dos participantes da Casa e de
outros órgãos nos encontros com outras Casas Legislativas, por exemplo.

bJ
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Desejáveis:

3.3.1 - Possibilidade de integração com calendários em webmail;

3.3.2 - Possibilidade de envio de e-mails automáticos com convite para a reunião;

3.3.3 - Possibilidade de envio de convites automaticamente via e-mail pelo Zimbra

) 3.3.4 - Possibilitar ao moderador a consulta de informações dos participantes, como:
endereço ip, qualidade de conexão, cidade, estado, país, plataforma de acesso (mobile ou
outros)

3.3.5 - Possibilidade de os participantes mudarem de sala simultânea quando desejarem

3.3.6 - Recurso de enquetes

3.3.7 - Possibilidade de exportar resultados das enquetes para o computador

3.3.8 - Recurso de anotações pessoais (participante poder ir tomando notas pessoais
enquanto acontece a reunião).

4 - ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

Serão necessárias 1 1 licenças anuais para atender à demanda dos seguintes setores:

•

•

•

•

•

•

•

DIRGER: 1 licença;
DIRAFI: 1 licença;
DIRLEG: 5 licenças;
DIRREH: 1 licença;
ESCLEG: 1 licença;
PAPRE: 1 licença;
SUPCIN: 1 licença.

)

Com relação à DIRLEG, existe a demanda de 1 licença para o Plenário Helvécio Arantes, 1
licença para o Plenário Camil Caram e 1 licença para o Plenário Amynthas de Barros. As
duas licenças adicionais serão de uso interno, 1 licença vinculada à Diretoria e outra
destinada a cursos e treinamentos. #Além disso, deverá ser prestado suporte técnico pelo período inicial de 12 meses e o
treinamento para servidores e vereadores.

omo r\fR\ i .
o ie eventuais soluções pagas, /1
enfrentou previamente os seguintes pontos:

}/
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5.1 Necessidade de substituição da solução implantada

Conforme já indicado no presente documento, o contexto da pandemia e as orientações de
distanciamento social obrigaram esta Casa Legislativa a adaptar suas rotinas de forma
relevante, sobretudo com a necessidade de realização de reuniões virtuais, à distância,
tanto na área administrativa quanto na própria atividade parlamentar.

Buscou-se, num primeiro momento, software gratuito que melhor atendesse as
necessidades do corpo administrativo e parlamentar, que foi o Jitsi Meet. Esta decisão de
buscar plataforma sem custos para a Administração objetivou o melhor uso dos cofres
públicos. Acreditava-se que o referido software, pelas especificações técnicas consultadas,
seria suficiente para a realidade da Câmara.

Ocorre que, conforme restou demonstrado na prática, várias são as limitações da plataforma
Jitsi que impedem a sua utilização a contento. Vejamos alguns motivos relatados pelos
usuários da solução (Anexo I):

“Com o aumento das demandas de reuniões de comissão, a ferramenta gratuita
apresentou diversas instabilidades:

1. em uma reunião, vários convidados compareceram simultaneamente, chegando a
cerca de 70 pessoas na sala do Jitsi, o que causou imagem congelada e som
interrompido com frequência, impedindo o bom andamento da reunião e o
cumprimento de sua dinâmica;

2. em algumas reuniões, devido às constantes interrupções sucessivas do som da
reunião, o coordenador não conseguiu identificar os votos válidos durante as
votações, sendo necessário buscar o vídeo da reunião para interpretar o resultado
cM vofação;

3. por diversas vezes, a imagem ficou sem sincronia em relação à fala, prejudicando o
entendimento das exposições de documentos na tela;

4. em algumas reuniões, convidados variados não receberam o som do Presidente da
comissão, inviabilizando sua participação de maneira mais adequada;

5.

6.

houve registro de demora ao tentar retornar à sala Jitsi para assessorar os
vereadores, após queda de conexão, devido à lentidão do sistema durante sua
entrada;

em alguns momentos, o sistema deixou de ter o controle da imagem autônomo,
deixando de exibir a pessoa que estava explanando no momento, e exibindo a

12
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imagem fixa em pessoa silenciada, exigindo que um servidor interrompesse suas
tarefas e fosse até o computador para intervir, com o movimento do mouse, para
restabelecer o sistema;

Além disso, foram surgindo necessidades de recursos que a ferramenta gratuita, em
regra, não contempla, como:

1 • a possibilidade de banimento em definitivo de pessoas que estejam perturbando a
ordem durante as reuniões de comissão, se for solicitado pelo presidente;

• a possibilidade de controle dos microfones de todos os convidados ao mesmo
tempo, para evitar que haja interferências sonoras durante fala do presidente ou
dt/rank votações,

• a possibilidade de se entender, via relatórios do próprio sistema, se a internet de um
convidado ou vereador está lenta, de maneira que possamos solicitar a intervenção
mais adequada;

• a possibilidade de se gravar uma reunião no momento de sua transmissão;

• suporte para solução de dúvidas na utilização do sistema.”

Ciente destas limitações, coube a esta equipe a busca por soluções possíveis considerando
todos os requisitos descritos no tópico 3 deste documento.

5.2 Disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da Administração
Pública:

@De início, cabe ressaltar que não há outra forma de se realizar reuniões remotas, com áudio
e vídeo dos participantes, sem a utilização de softwares de videoconferência já
desenvolvidos por empresas da área de tecnologia da informação. É certo que, a despeito
da qualidade dos profissionais desta área na CMBH, não há condições (de estrutura
física/tecnológica e quantidade de profissionais disponíveis) para que uma plataforma seja
desenvolvida internamente sem custos diretos para o erário. @
Uma outra alternativa interessante do ponto de vista financeiro seria buscar junto a outros
órgãos públicos uma forma de aproveitar tecnologia já existente e contratada, através de
convênio, por exemplo. Ocorre que, em pesquisa realizada, verificou-se que os demais

V
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órgãos, em sua maioria, também contratam softwares pagos, com número de licenças
proporcional às suas necessidades.

Outrossim, cumpre ressaltar que a Câmara Municipal de Belo Horizonte não está vinculada
a outros órgãos que possam realizar a contratação da ferramenta de forma concentrada, a
exemplo do Poder Judiciário, cuja tarefa é, por vezes, centralizada no Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).

Diante disso, a Comissão buscou verificar, perante a Câmara dos Deputados, se haveria
alguma forma desta Casa compartilhar os seus recursos de videoconferência, mas nos foi
relatado que tudo está vinculado ao lnfoleg, um sistema customizado, contratado por aquele
órgão, que entre outras funcionalidades, utiliza o Zoom como ferramenta para a realização
das sessões remotas. Contudo, por se tratar de um contrato da Câmara dos Deputados com
uma empresa, não é possível repassar essas funcionalidades a outros órgãos.

A Assembleia do Estado de Minas Gerais utiliza atualmente o Zoom por meio de um
processo de contratação próprio que também não permite a utilização por outros órgãos.

Não tendo sido identificadas outras possibilidades de adesão a redes de compartilhamento
de soluções criadas por outros entes federativos, nem mesmo a viabilidade da celebração
de consórcio público para a redução do custo em relação ao desenvolvimento do software,
passou-se a analisar as soluções gratuitas.

5.3 Existência de software público:

A Comissão Especial investigou 10 programas de videoconferência gratuitos para verificar a
viabilidade de substituição do Jitsi Meet. São eles:

1. Zoom Meetings (versão gratuita);

5
2. Skype (versão gratuita);

3. ezTalks;

4. Google Hangouts;

5. Microsoft Teams (versão gratuita);

6. Join.me/Go to meeting;

7. Teleport.video;

Ed 8. Bitrix24;

9. Google Meet (versão gratuita);

/F 14
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10. Meet Butter.

Nenhum dos aplicativos supramencionados atende à demanda da CMBH, conforme razões
constantes da tabela do Anexo II deste estudo técnico preliminar.

5.4 Pesquisa de plataformas disponíveis no mercado

Considerando todo o exposto, a pesquisa realizada por esta Comissão buscou atingir o
maior número possível de softwares disponíveis no mercado, sejam eles pagos ou gratuitos,
para que pudéssemos chegar à conclusão de quais são os softwares que atendem
efetivamente aos requisitos essenciais propostos no tópico 3 deste ETP. Vejamos:

1. Zoom Meetings (versão paga):

Todos os requisitos definidos como essenciais no tópico 3 são atendidos.

II. Webex (Cisco):

Todos os requisitos definidos como essenciais no tópico 3 são atendidos.

III. BlueJeans:

Não há a possibilidade de os poderes de anfitrião serem compartilhados por várias pessoas,
inclusive durante a reunião, recurso considerado essencial no tópico 3 deste ETP.

Não é disponibilizado no idioma português do Brasil, recurso considerado essencial no
tópico 3 deste ETP.

IV. Conferência Web:

Não há o recurso de “salas simultâneas“, recurso considerado essencial no tópico 3 deste
ETP

V. BigBlueButton:

Número máximo de participantes inferior ao descrito como essencial no tópico 3 deste ETP.

As gravações são armazenadas temporariamente, de acordo com o limite de espaço
relacionado à quantidade de assentos contratada. Após 30 dias, são excluídas. Logo, não
atende recurso considerado essencial no tópico 3 deste ETP.

#
Não há o recurso de “bloquear" participantes, de forma a impedir o seu retorno à reunião
após excluído pelo anfitrião, recurso considerado essencial no tópico 3 deste ETP. #"Não há a garantia de funcionamento da ferramenta 24/7 (vinte quatro horas por dia, sete
dias por semana), recurso considerado essencial no tópico 3 deste ETP. Trata-se de
lataforma que precisa ser instalada em servidor próprio (da própria CMBH ou em nuvem
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contratada pela CMBH). Logo, a estabilidade e o funcionamento da plataforma dependerão
do servidor utilizado.

VI. Discord :

Número máximo de participantes inferior ao descrito como essencial no tópico 3 deste ETP.

Não há o recurso de “levantar a mão” ou similar, recurso considerado essencial no tópico 3
deste ETP

VII. Microsoft Teams (versão paga):

Não há a possibilidade de os poderes de anfitrião serem compartilhados por várias pessoas,
inclusive durante a reunião, recurso considerado essencial no tópico 3 deste ETP. O
“organizador” (ou “proprietário”) consegue atribuir a outro membro funções de
“apresentador”, que se assemelham em grande medida às funções do próprio “organizador”.
Contudo, algumas dessas funções, consideradas imprescindíveis para o bom andamento da
reunião, não são compartilhadas, a exemplo da possibilidade de criação de salas
simultâneas.

VIII. TeamViewer Meeting:

Não há o recurso de “salas simultâneas“, recurso considerado essencial no tópico 3 deste
ETP

Não há o recurso de criação de links de convites, recurso considerado essencial no tópico 3
deste ETP

Não há o recurso de recusa, bloqueio e desbloqueio de participantes, recurso considerado
essencial no tópico 3 deste ETP.

Não há o recurso de “levantar a mão” ou similar, recurso considerado essencial no tópico 3
deste ETP

@
7#

>\
Z
-s

\‘

A utilização do software se dá apenas por aplicativos ou com a instalação do programa no
computador do usuário. Para conectar utilizando navegador web, é necessário criar uma
conta TeamViewer. Ou seja, não atende a recurso considerado essencial no tópico 3 deste
ETP

IX. Slack:

Número máximo de participantes inferior ao descrito como essencial no tópico 3 deste ETP.

X. Google Meet (versão paga):
Não há a possibilidade de os poderes de anfitrião serem compartilhados por várias pessoas,
inclusive durante a reunião, recurso considerado essencial no tópico 3 deste ETP.

Não há a )ossibilidade de envio de mensagens )rivadas e arqujvos lor chat, recurso
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considerado essencial no tópico 3 deste ETP.

XI. 8 x 8 (Jitsi versão paga):

Não há suporte telefônico ou por chat no idioma português do Brasil, recurso considerado
essencial no tópico 3 deste ETP.

) Não é disponibilizado no idioma português do Brasil, recurso considerado essencial no
tópico 3 deste ETP.
5.5 - Conclusão

Conforme explicitado no subitem 5.4, bem como em tabela anexada a este Estudo (Anexo
III), apenas as plataformas pagas Zoom Meetings e Webex (Cisco) atenderam aos requisitos
essenciais delineados no tópico 3 do presente documento.

No entanto, insta destacar que tal conclusão não tem por objetivo eliminar qualquer outro
software de forma taxativa e irretratável, sendo certo que qualquer um deles, até a data da
efetiva contratação, poderá receber atualizações que lhes qualifiquem como aptos a atender
às demandas desta Casa.

6 – REGISTRO DE SOLUÇÕ m
Das plataformas pesquisadas, algumas não possuem características que, para as
necessidades levantadas da Câmara MunIcipal de BH são consideradas essenciais e
imprescindíveis. Desta forma, estas plataformas são consideradas inviáveis para a
organização, dispensando-se a realização dos respectivos cálculos de custo total de
aquisição.

As questões inviabilizadoras se referem a questões como: falta de versão em português,
inexistência do recurso de salas simultâneas, impossibilidade de ter coanfitrião com
recursos necessários, impossibilidade de chat privado entre participantes, entre outros. As
plataformas consideradas inviáveis foram: BlueJeans, Conferência Web, BigBlueButton,
Discord, Slack, 8x8 Jitsi, Google Meet (Google Workplece), Team Viewer Meeting e
Microsoft Teams.

O Anexo III traz a “Tabela Comparativa de Plataformas”, que contempla a lista completa das
plataformas pesquisadas, bem como os motivos de inviabilidade resumidos na coluna
“Conclusão”. Reitera-se que essa inviabilidade pode ser momentânea, de modo que
eventuais atualizações, muito comuns nesse mercado, podem tornar as demais plataformas
aptas à disputa.

@
4q

7 - ANAI
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Na planilha constante do Anexo IV encontra-se algumas pesquisas de preço das
plataformas viáveis (Zoom e Webex Cisco).

Os dados foram obtidos de forma distinta: pesquisa na internet, informação de outros órgãos
ou orçamento enviado pela empresa ou representante de vendas. Procurou-se verificar o
valor de 10 licenças anualmente, pois apenas após a realização da cotação foi que surgiu a
demanda adicional do PAPRE.

8-DESCRlçÃÂm
Nos termos do previsto no inciso IV do artigo 57 da Lei n. 8.666/93, a presente contratação
versa sobre a utilização de programas de informática. Por essa razão, o prazo de vigência
do contrato a ser firmado poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o
limite de 48 (quarenta e oito) meses. Não haverá alocação de mão de obra exclusiva para
esse contrato.

Sugere-se que a futura contratação seja delineada nos seguintes moldes:

UNIDADE
DE

MEDIDA

Unidade

SERVIÇO QUANTIDADE

Licença válida pelo período de 12
rrieses

Gravação na nuvem Gigabyte

(por licença)

MensalA
/q

Único

Suporte técnico, atualização e
manutenção

Treinamento

x',
Outrossim, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas
usualmente encontradas no mercado, o objeto pode, portanto, ser licitado por meio da
modalidade Pregão.

O agrupamento de itens em lote se justifica na presente contratação para fins de ganho de
escala, tornando mais vantajoso para as empresas disputarem o certame e oferecerem
maiores descontos, evitando vitórias minimizadas que redundam em desinteresse no
cumDrimento DOsterior. além de ser a Draxe usual desse mercado. em aue as emDresas aue

-> T§
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fornecessem a licença também prestam o suporte técnico.

Além disso, a contratação dividida em itens não se mostra tecnicamente viável, com prejuízo
para o conjunto do objeto, por se tratar do fornecimento de uma solução com serviços
diretamente relacionados entre si, devendo ser prestado por uma única empresa tanto o
fornecimento de licenças e suas atualizações, quanto a gravação em nuvem, o suporte
técnico, a manutenção e o treinamento dos servidores para operacionalização da solução.

Destaca-se ainda a eficiência na gestão de contrato único, o que seria rigorosamente difícil
em vários contratos para o objeto em tela. Também é recomendável a contratação de um
mesmo fornecedor, pois facilita a integração tecnológica, a homogeneidade do treinamento
a ser ministrado aos usuários e centralização do suporte às ferramentas.

Entende-se, portanto, que o agrupamento é a medida mais adequada, eficiente e vantajosa
para a Administração Pública, em observância aos ganhos de escala proporcionados e
também por permitir o desempenho técnico adequado da solução, uma vez que todos os
itens são da mesma natureza constituindo uma solução única e integrada.

As especificações serão aquelas do item 3 deste estudo, propondo-se, adicionalmente, que
seja exigido, no termo de referência, a prestação do suporte técnico e de treinamento dos
servidores.

Não se vislumbra a possibilidade de subcontratação, seja nos termos do art. 72 da Lei n'J
8.666/1993, seja nos do art. 48, inciso II da Lei Complementar n'’ 123/2006, por se tratar de
solução única e integrada que deve ser executada pela mesma empresa.

Com relação a eventuais critérios de sustentabilidade, cabe esclarecer que a pretensa
contratação não gera impacto ambiental, pois não acarreta produção de resíduos
decorrentes da execução do objeto. Entretanto, caberá à contratada pautar a execução de
seus serviços no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdício de insumos e materiais consumidos. @
Por fim, é importante destacar os inúmeros benefícios que uma plataforma de
videoconferência proporciona, a saber: i) possibilidade de trabalho remoto, sobretudo no
período da pandemia com exigências de isolamento social; ii) redução de gastos com
deslocamentos; iii) economia de tempo; iv) compartilhamento de informações em tempo
real; v) integração com equipamentos de vídeo chamadas (computadores, celulares, tablets
e equipamentos específicos para esse fim); vi) diminuição de despesas com telefonia; vii)
otimização do relacionamento com órgãos, parceiros e fornecedores; viii) melhoria na
comunicação, em virtude das restrições para reuniões presenciais; e ix) comunicação com
mobilidade (multidispositivos). PI
9 - POSSS DÊmC À

%%r e§
19

y,



DIRGE R
d

8 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

A CMBH já possui ambientes preparados para a implementação da solução, bastando
realizar as configurações necessárias no firewall. No entanto, considera-se desejável que
haja planejamento acerca da contratação de câmeras e fones de ouvido para que a solução
possa ser mais bem aproveitada pelos servidores. Esse planejamento, contudo, deverá ser
realizado pelas áreas técnicas responsáveis.

10 - GERENCIAMENTO DE RISCOS

A Comissão Especial efetuou análise de eventuais riscos que poderão comprometer a
efetividade da contratação almejada, bem como obstar o alcance dos resultados
pretendidos.
Os serviços a que este instrumento objetiva subsidiar contratação são de natureza
específica e baseados em tecnologias cujo desenvolvimento é recente e são destinados a
solucionar demandas igualmente recentes e crescentes. Desta forma, tratamos de
necessidades e soluções dinâmicas que podem exigir adaptações à medida que novas
necessidades venham a surgir.

Em razão destas especificidades podem ser identificados os seguintes riscos:

(X) Planejamento de contratação

( ) Gestão da contratação

RISCO 1 – Inexistência de interessados

@
lane HHTIEBEE Wa@a- ( ) MédIa '%

( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto
Dano

Impacto:

Identificação:

R Manutenção de um sistema de videoconferência gratuito que
possui grande instabilidade e que gera graves prejuízos à atuação
parlamentar, restringe o acesso e a participação do cidadão e
dificulta os trabalhos da secretaria.

1.

\ „1

Identificação:

1

Identificação.

Ação Preventiva Setor responsável

Equipe de
Planejamento da

Contratação
Definição adequada do objeto

+ Ação de C lntiWr ncia Setor responsável

:-3
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1. Continuar usando softwares gratuitos Todos

( ) Planejamento de contratação

( X ) Gestão da contratação

RISCO 2 – Interrupção das reuniões

(

(

Identificação:

1

Identificação:

1

Identificação:

1

W
) Baixo

M
(X) Alto

Dano

lnviabilização da atividade parlamentar e administrativa

o

(X) M@81

( ) MédioImpacto:

Manter as configurações de acesso ao
Jitsi como alternativa COINF

Ação de Contingência

Utilizar o Jitsi enquanto o problema é
corrigido

Setor responsável

Todos

( ) Planejm--Mm;
(X) Gestão da contratação

@
/"

am
mostrem efetivos

RaM
(X) Alto

1:me me BJS

Impacto:

Identificação:

(x)®Mí ( ) Média

( ) Baixo ( ) Médio

Dano
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1

Identificação:

lnviabilização da atividade parlamentar e administrativa.

Ação Preventiva Setor responsável

Definição dos critérios de seleção de
fornecedores com respaldo na

jurisprudência dos órgãos de controle.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

Identificação:

1

Ação de Contingência Setor responsável

Utilizar o Jitsi enquanto o problema é
corrigido

Todos

11 - INFORMAÇÕ
O estudo técnico preliminar tomou por base as demandas dos diversos setores, conforme
formulários de consulta anexados aos autos e mensagens eletrônicas enviadas à Comissão.

As demandas das áreas foram tratadas por esta Comissão, de modo a refletir a realidade do
que é usualmente ofertado pelo mercado, a fim de permitir a ampliação da disputa e a
economicidade da contratação.

Constituem anexos do presente estudo:

•

•

•

•

•

Anexo I - Lista de problemas do Jitsi;

Anexo II - Limitações dos programas de videoconferência gratuitos;

Anexo III - Tabela Comparativa de Plataformas;

Anexo IV - Plataformas e Valores de Assinatura;

Anexo V – Registro de problemas do Jitsi em reuniões da CMBH.

12 - DECLARAçÃm

A Comissão Especial declara a viabilidade da contratação, tendo em vista as justificativas
presentes neste estudo técnico preliminar, uma vez que foram demonstrados os benefícios
a serem alcançados em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.

\.
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13 - ASSINATURAS

A Comissão Especial para a elaboração de estudo técnico preliminar voltado à contratação
de solução de tecnologia da informação para a realização de videoconferências e sessões
remotas no âmbito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, instituída pelo Ato do Diretor-
Geral no 1/2021, submete as suas conclusões ao Colegiado de Diretores para aprovação.

Belo Horizonte. ace de maio de 2021.

INTEGRANTES DA COMISSÃS

db {2,L&) UtAh\ ch G;:'hIfU
Pedro Paulo Martins da Fonseca

É
Bruno Antônio DJ Cruz Dos Anjos

Matrícula/CM: 576 Matrícula/CM: 420

nii
Bruno Valadão Peres Urban

Matrícula/CM: 503 Matrícula/CM: 271

Leandro Pereira Marcos de Alvarenga Mudadu
Matrícula/CM: 468 Matrícula/CM: 321
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15 - APROVAÇÃO

O Colegiado de Diretores aprova o estudo técnico preliminar voltado à contratação de
solução de tecnologia da informação para a realização de videoconferências e sessões
remotas no âmbito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, elaborado pela Comissão
Especial instituída pelo Ato do Diretor-Geral no 1/2021, com base em seus próprios
fundamentos. A

-21

Belo Horizonte. de de 2021.

COLEGIADO DE DIRETORES

Frederj#Stéfano De Oliveira Arrieiro

Diretor do/\egislativoDiretor-Geral

Marco Aurélio bomes Cunha Úles Arêdes
Diretor de Recursos Humanos Diretol Administração e Finanças

/a,
W
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ANEXO I

Comissão Especial Videoconferência - Março 2021

LISTA DE PROBLEMAS DO JITSI - por área

Área Problemas no Jitsi

DIRAFI

DIRLEG
Com o aumento das demandas de reuniões de comissão, a ferramenta
gratuita apresentou diversas instabilidades:

1. em uma reunião, vários convidados compareceram simultaneamente,
chegando a cerca de 70 pessoas na sala do Jitsi, o que causou imagem
congelada e som interrompido com frequência, impedindo o bom
andamento da reunião e o cumprimento de sua dinâmica;

2. em algumas reuniões, devido às constantes interrupções sucessivas do som
da reunião, o coordenador não conseguiu identificar os votos válidos
durante as votações, sendo necessário buscar o vídeo da reunião para
interpretar o resultado & votação ;

3. por diversas vezes, a imagem ficou sem sincronia em relação à fala,
prejudicando o entendimento das exposições de documentos na tela;

4. em algumas reuniões, convidados variados não receberam o som do
Presidente da comissão, inviabilizando sua participação de maneira mais
adequada;

5. houve registro de demora ao tentar retornar à sala Jitsi para assessorar os
vereadores, após queda de conexão, devido à lentidão do sistema durante
sua ultrada;

6. em alguns momentos, o sistema deixou de ter o controle da imagem
autônomo, deixando de exibir a pessoa que estava explanando no
momento, e exibindo a imagem fixa em pessoa silenciada, exigindo que um
servidor intenompesse suas tarefas e fosse até o computador para intervir,
com o movimento do mouse, para restabelecer o sistema;

Além disso, foram surgindo necessidades de recursos que a ferramenta
gratuita não contempla, como:

.y;• a possibilidade de banimento em definitivo de pessoas que estejam
perturbando a ordem durante as reuniões de comissão, se for
solicitado pelo presidente;

)~J
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• a possibilidade de controle, dos microfones de todos os convidados ao
mesmo tempo, para evitar que haja interferências sonoras durante fala do
presidente ou durante votações;

• a possibilidade de se entender, via relatórios do próprio sistema, se
a internet de um convidado ou vereador está lenta, de maneira que
possamos solicitar a intervenção mais adequada;

• a possibilidade de se entender, via relatórios do próprio sistema, se
a internet de um convidado ou vereador está lenta, de maneira que
possamos solicitar a intervenção mais adequada;

• a possibilidade de se gravar uma reunião no momento de sua transmissão;

• suporte para solução de dúvidas na utilização do sistema.

Por toda a instabilidade que o sistema gratuito tem mostrado
frequentemente, durante as reuniões, e por todos os problemas e
deficiências acima descritos, observamos que é necessário um
sistema mais adequado com urgência para que os trabalhos na
instituição não sejam prejudicados.

DIRREH Falta de estabilidade / Na prática, suporta poucas pessoas (com mais de 15 fica bem
instável) / Tem épocas que trava muito / Perdia a conexão facilmente / Não tem
possibilidade de controle do anfitrião / Qualidade de som e imagem baixas /
Instável, cai muito, fragmenta som, dá delay / As vezes que utilizei, achei a
conexão do Jitsi mais instável, não suportando em vários momentos áudio e vídeo
junto / A única vez que usei caía muito a conexão

L

COOINF O Jitsi trava, ocasionalmente. Para reuniões de grupos maiores, onde é necessário
gravar e dividir grupos em salas simultâneas o Jitsi não atende, além disso o Jitsi
não responde ao recurso de gravação de reuniões.

@
b

k +1' 3

SUPCIN

PROLEG Não foram identificados problemas que inviabilizassem a utilização do Jisti
pela PROLEG, mas há registro de queda dos participantes.

§k

R
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Limitações dos programas de videoconferência gratuitos

Programas de
videoconferência

ratuitos
1. Zoom Meetings

Limitações Fontes

Receba até 100 participantes W1 ww.techtudo.com.br
/listas/2020/03/videoconfere
ncia-oito-ferramentas-para-
fazer-reunioes-online-
gratis.ghtml

Reuniões em grupo com no
máximo 40 minutos

Reuniões individuais ilimitadas
https://zoom .us/pricinq

2. Skype Versão gratuita limitada a 50
participantes.

u1 sawJA_sxyLe&QrtIM
br/legal/fair-
usage/#:-:text=O%20n%C3
%BAmero%20de%20partici
pantes%20permitidos, .com
%2Fqoc7o2FçIvc.

0

3. ezTalks Máximo de 100 pessoas
https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.eztal
ks.android&hl=pt BR&91;U
S

o
Hangouts

Mr sZ/sbuo LIe99]o Lag[al
webstore/detail/google-
hanqouts/nckqahadaqoaajjq
afhacjanaoiihapd?hl;pt-BR

5. Microsoft Teams Reunião limitada a 60 minutos
na versão gratuita. Durante a
COVID-19, o limite foi pra 24
horas até que seja especificado
novamente .

b]!p©LWXJDicrosoft .com/2
t-br/microsoft-
teams/free#office-
CustomSpacinqTemplate-
n ifj37h

§

W
Até 100 pessoas na versão

ratuita. Durante a COVID19, o
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limite passou para 300 até que
seja especificado novamente.

O que não está incluído na
versão gratuita:

Gravações de reuniões .

Armazenamento adicional, com
planos a partir de 1 TB de
armazenamento de arquivo por
usuário.

Ô

Colaboração avançada em
arquivos nos aplicativos do
Office versão área de trabalho.

lntegrações adicionais de
aplicativos proprietários e de
terceiros.

Controles avançados de TI.
Segurança e conformidade em
nível corporativo.

(1
Suporte telefônico e pela Web 24
horas.

6. Join.me/Go to
meetin!
7. Teleport.video

O período gratis é por tempo
limitado.
Site em inglês.

MÊsZ/wxw.LoJ_rwr9Zp!

ut2Sat@&oJLyaliuo@ÊÉçb
9

@
Versão gratuita limitada a 4
larticipantes e a 50 minutos

Videoconferência de até 12
usuários, videoconferência
móvel, compartilhamento de tela
estão disponíveis dentro da
versão gratuita do Bitrix24.

8. Bitrix24 b@Mw w.bitrix24.com.br/
uses/software-para-
videoconferencia-gratis. phpFq
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9. Google Meet Deixará de ser gratuito após o
dia 31 /03 . Posteriormente,
prorrogou para 30/06/2021 .

http://blog .cellairis .com. br/9
ooqle-meet-chamada-de-
video-ganha-limite-de-
tempo/#:-:text=AI%C:3%A9
m%20disto%2C%20est%C3
%AI %20incl uso%20dentro
para%20quem%20n%C3%
A3o%20%C3%A9%20assin
ante

https://canaltech .com .br/app
s/google-meet-estende-
chamadas-gratuitas-e-sem-
limitacao-ate-junho-de-
2021 -1 81700/

10. Meet Butter Disponível apenas em inglês,
limitado a 200 participantes e,
em breve, haverá uma versão

b@s://mae HL LeI:1a

paga.

Yes, currently Butter is
completely free to use! We will
be introducing pricing (with
month ly/yearly subscription
plans) at one point, but we will
always have a free tier available
for everyone to keep on using
Butter for free. &

MWe support up to 200 people in
total during a session.

-$%6

yJ .
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Videoconferência: oito ferramentas para
fazer reuniões online grátis
Com recursos como compartilhamento de tela e edição colaborativa de
documentos, plataformas facilitam a vida de funcionários em home office durante
quarentena

Por Ana Letícia Loubak, para o TechTudo

20/03/2020 08h00 ' Atualizado há 1 1 meses

0

Fazer videoconferências é uma tarefa simples quando se pode contar com a ajuda

de ferramentas online gratuitas. Plataformas como Zoom Meetings, Skype e

Microsoft Teams permitem configurar reuniões remotas em poucos cliques e

facilitam a vida de quem precisa fazer home office, especialmente durante a

quarentena do coronavírus.

LEIA: 13 ferramentas para fazer home office no isolamento {-’)

Além das chamadas de vídeo, os serviços costumam oferecer recursos como

compartilhamento de tela, bate-papo e edição colaborativa de documentos. A

seguir, confira oito ferramentas para fazer reuniões online grátis que podem ser

usadas para trabalhar em casa durante o isolamento.4‘
@

pr

https://www.techtudo.com.br/listas/2020/03/videoconferencia-oito-ferramentas-para-fazer-reunioes-online-gratis.ghtml
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' de Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política.
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Quer comprar celular, TV e outros produtos com desconto? Conheça o Compare
TechTudo

1. Zoom Meetings

Zoom Meetings é uma ferramenta de videoconferência voltada para

ambientes corporativos que suporta reuniões com até 500 participantes e

webinars com público de 10 mil pessoas. O funcionamento do serviço é simples: o

administrador da reunião cria uma sala e envia um convite via e-mail ou link para os

participantes, que não precisam ter conta no site. Basta acessar a URL e informar

um nome para entrar.

= 8

P.
4
@

'}

-# ' f ' jf + ' f+'
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de Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política. /#7

'Ç/"

PROSSEGUIR

https://www.techtudo.com.br/listas/2020/03/videoconferencia-oito-ferramentas-para-fazer-reunioes-online-gratis.ghtml 2/1 5



15/03/2021 Videoconferência: oito ferramentas

Entre os recursos oferecidos pelo Zoom

transferência de arquivos, controle de microfones, quadro de anotações,

compartilhamento de tela e gravação das reuniões na nuvem. É importante

ressaltar que, no modo gratuito, as reuniões em grupo têm duração máxima de 40

minutos e são limitadas a 100 participantes. Não há restrições para encontros online

entre apenas duas pessoas.

Em Casa 1para fazer reuniões online grátis | Fiqje
DIRGÇ .’

Meetings estão bate-p4LO em
8

Veja também: Home office: veja ferramentas para trabalhar em casa no coronavírus

Home office: veja ferramentas para trabalhar em casa no coronavírus

2. Skype

O Skype, famoso serviço de chamadas de áudio e vídeo, também está disponível na

versão para navegadores. Com uma interface semelhante à do programa para PC,

o mensageiro online permite criar gratuitamente videochamadas com até 50

convidados. Não é preciso ser cadastrado no serviço para participar de uma reunião,

que pode ser acessada por meio de um link.

Nós usamos cookies e outras tecnologias semethantes para melhorar a sua experiência em nossos

serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos

serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política

de Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política.
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Skype for Business é indicado para reuniões empresariais – Foto: Divulgação/Microsoft

Para startups e empresas é indicado o Skype for Business, versão do mensageiro

voltada para ambientes corporativos e com funções exclusivas. É possível criar

reuniões com até 250 usuários, participar de chats em tempo real e compartilhar

documentos, que podem ser editados durante a apresentação graças à integração

com a suíte Office 365 Enterprise. Outro destaque da versão corporativa é a

possibilidade de agendar reuniões direto no calendário do Outlook.

3. ezTalks

4 ezTalks MeetIngs WebInara Audio Prlcing ( p 3 g n n B|81111:8:128

) ..

\+
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A ezTalks (eztalks.com) é uma

corporativas e webinars. Na modalidade gratuita, é possível reunir até 100

participantes em encontros com duração máxima de 45 minutos. Com suporte a

chats privados e coletivos, compartilhamento de tela, anotações e enquetes em

tempo real, o serviço requer o download de um software. Embora seja possível

agendar e gerenciar reuniões no navegador, o programa é indispensável para a

realização das videoconferências.

4. Google Hangouts

Google Hangouts

Converse com seus amigos e familiares
Com o Hangouts, você liga, envia mensagens ou faz videochamadas com as pessoas
que ama

#d

\

Com interface simples e intuitiva, Google Hangouts ajuda a reunir colegas de trabalho online – Foto:
Reprodução/Google Hangouts

’3

Integrada ao Gmail, o Google Hangouts é completamente gratuito e permite criar

videoconferências com até 1 0 pessoas em poucos cliques. Para isso, basta acessar

hangouts.google.com, clicar em "Videochamada" e convidar os participantes por e-

mail ou link. A ferramenta de bate-papo do Google permite compartilhar a tela do

computador e conversar com os outros membros da reunião em tempo real.

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos

serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos

serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política

de Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política.
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Microsoft Teams permite fazer videoconferêncías e editar documentos do Office colaborativamente em tempo real –
Foto: Divulgação/Microsoft Teams

O Tearns é mais uma alternativa da Microsoft para a comunicação empresarial.

Antes restrita a assinantes do Office 365, a ferramenta de colaboração online

oferece um plano gratuito que permite criar videoconferências corri até 250

pessoas, além de guardar 10 GB de arquivos por equipe e mais 2 GB por usuário.

Entre os recursos do Teams estão também compartilhamento de tela e edição

colaborativa de documentos do Microsoft Word, Excel, PowerPoint e OneNote. É

possível ainda conectar aplicativos externos, como Trello e Evernote.

6. Join.me

Join.me aoin.me/pt) é uma plataforma que permite fazer videoconferências direto

no navegador. Seu funcionamento é simples: após se cadastrar, o usuário define um

link pessoal que se tornará sua sala de reuniões permanente e envia a URL para

outros colegas de trabalho. Os participantes precisam apenas clicar no endereço,

informar um nome e aguardar a aprovação do administrador.

P.
bJ
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INICIE UMA REUNIÃO
GRÁTIS

Inicie unI teste Ç]ráiis e orwrÚ/e Lana reunião
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Join.me: plataforma permite criar videoconferências no navegador – Foto: Reprodução/Join.me

O Join.me conta com um aplicativo para desktop, mas é possível fazer as reuniões

sem instalá-lo. Os recursos do serviço, que é gratuito por apenas 1 5 dias, incluem

compartilhamento de tela, bate-papo, anotações, bolhas de vídeo para todos os

participantes, controle de microfone e gravação da reunião na nuvem. Os preços

dos planos de assinatura vão de R$ 41 a R$ 102.

0

7. Teleport.video

O funcionamento do Teleport é semelhante ao de outros serviços do segmento.

Para participar de uma videoconferência, basta clicar no link enviado pelo

administrador da reunião. Durante o encontro online, é possível compartilhar a tela
do computador e conversar com outros participantes.

(1) Teleport Let's talk. t .i$ 8€if3'6 ::iei- c)!JOB Sh8reScreen Pricin9 Login Sign up 0

5
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Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos

serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos

#S, serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política

a– 7 de Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política.
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Teleport é plataforma para videoconferências – Foto: Reprodução/Teleport

1 Tectím
DIRGER

Vale ressaltar que a modalidade gratuita do Teleport permite reuniões entre apenas

cinco participantes e com duração máxima de 50 minutos. Não há limites para as

videoconferências em dupla. Quem quiser se livrar dessas limitações e desbloquear

recursos como gravação de reuniões deverá adquirir um dos planos premium do

serviço. Os preços vão de US$ 1 0 a US$ 45.

8. GoToMeeting

A proposta da plataforma GoToMeeting é ajudar a promover reuniões com um

clique. Após breve cadastro, o usuário já pode criar uma reunião única ou uma sala

de reunião online, cujo link nunca expira, e começar a convidar os participantes.

1

DE VÍDEO
Jr #619 #wmd

E
P

CONFIAVEIS.
Experimente o novo GoToMl ri

0.
.J

+ntclar @@e 8r â€} 5

[ç!<lu Fx{,in 16 }&ira i'o': n.pl aí e a!]ríyJÍ';taf o ch%üHr€o {1l- 7f»â

GoToMeeting é solução para comunicação empresarial remota – Foto: Reprodução/GoToMeeting

Gratuito por 14 dias, o serviço oferece recursos como compartilhamento de tela,

bate-papo, gravação de reuniões, linha de conferência para participação por

telefone e integração com o Google Calendar. Terminado o período de avaliação, é

preciso assinar um pacote premium para continuar usando o GoToMeeting. Os

preços vão de US$ 12 a US$ 1 6 ao mês. Grandes empresas podem contratar um

plano personalizado.

/

#

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos

serviços. personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos

serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política

de Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política.
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O que é home office? 1 3 ferramentas para trabalhar em casa no coronavírus

Extensão simula videoconferência para assistir à Netflix no trabalho

Oito coisas que você não deve fazer no computador do trabalho

E-MAILS EVERNOTE GMAIL GOOGLE GOOGLE CALENDAR VI EWER HANGOUTS

INTERNET MICROSOFT MICROSOFT EXCEL MICROSOFT OFFICE 365 MICROSOFT ONENOTE

MICROSOFT POWERPOINT MICROSOFT TEAMS MICROSOFT WORD OUTLOOK

PRODUTIVIDADE REDES SOCIAIS SKYPE TRELLO UTILITÁRIOS

V

ZOOM CLOUD MEETINGS

Conteúdo Publicitário

Jovens descobriram uma forma de ganhar dinheiro no Aliexpres
Meliuz I Patrocinado

Curso Premium De Atualização Em Licitações E Contratos
A partir de R$ 199 (3

ASympla I Patrocinado
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Paredão falso BBB 21 : como votar em Arthur, Caio, Carla Diaz ou
João Luiz
Votação BBB 2021 no Gshow está aberta e brother mais votado vai ao quarto secreto e
retorna ao programa; saiba como votar no paredão falso do BBB 21
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Mais do TechTudo

CUIDADO!

Aparelho de castidade e mais brinquedos sexuais podem sofrer ataque
hacker

Invasores podem acessar aparelhos remotamente e limitar o controle dos usuários

)
Há 3 horas – Em Eletrônicos

VAI PERDER?

#.
@7

Dia do Consumidor tem preços baixos; veja dicas para economizar
Fique atento para encontrar ofertas realmente vantajosas e não cair em golpes no Dia do
Consumidor 2021
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Há 2 horas – Em E-commerce

VEM VER

Além do Call of Duty: jogos de guerra surpreendem com realismo
Confira jogos de tiro com pegada militar, foco no realismo e gameplay tático, como ArmA 3,
Squad e Post Scriptum

3\
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– Em Jogos de tiro
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Em Redes sociais

Semana do Consumidor: como comprar eletrônicos com desconto no
Compare TechTudo
Plataforma monitora e compara o preço dos produtos em centenas de lojas online
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Aparelho monitora consumo de energia em casa para ajudar a
economizar

Usuário tem acesso aos dados baixando o app disponível para smartphone

9

2 min

Em Um SÓ Planeta

League of Legends: Wild Rift: veja os celulares que rodam o beta do Lol
Mobile 3
Também conhecido como ’'Lol Mobile", o jogo finalmente chegará ao Brasil

3;
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LEAGUEo,
Em Jogos

WhatsApp Web: como ativar o bloqueio por digital para usar o app no
PC

Tutorial ensina como desbloquear WhatsApp com digital antes de conectar o mensageiro no
PC
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Em Redes sociais

VEJA MAIS
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Paredão falso BBB 21 : como votar em Arthur, Caio, Carla Diaz ou...
Votação BBB 2021 no Gshow está aberta e brother mais votado vai ao quarto secreto e
retorna ao programa; saiba como votar no paredão falso do BBB 21
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Escolha um plano
Encontre a solução certa para as suas necessidades.

ZOOM PARA EDUCAÇÃO (/BUY?PLAN=EDUCATION&FROM=EDUCATION)

ZOOM FOR HEALTHCARE (/BUY?PLAN=PRO&PERIOD=ANNUAL&FROM=PRO&REFERRER=HEALTHCARE)

ZOOM PARA DESENVOLVEDORES (HTTPS://MARKrrPLACE.ZOOM.us/DOCS/GUiDES)

VER PLANOS PARA Todos

Cobrado mensalmente ( ] Cobrado anualmente

MOEDA , Dólares Americanos $

PAÍS/REGIÃO

< Reuniões Zoom Zoom Phone Zoom Video Webinar Zoom Rooms >

BÁSICO

Reunião Pessoal

PROFISSIONAL ECONOMIA DE $30

Excelente para Equipes Pequenas

1 CORPORATIVO ECONOMIA DE

Pequenas & Médias Empresas

199,90 /ano/licença$Gratuito 149,90 /ano/licença$
Inscreva-se, é gratuito

(/signup)
Comprar Agora (/buy?

plan=pro&period=annual&from=pro)
Comprar Agora (/buy?

plan=biz&period=annual&from=biz)

• Receba até 100 participantes

• Reuniões em grupo com no
máximo 40 minutos

• Reuniões individuais ilimitadas

• Hospeda até 100 participantes

e Increase participants up to 1,000 with Large
Meetings add-on

• Reuniões em grupo ilimitadas

• Transmissão de mídia social

• 1 GB de gravação na nuvem (por licença)

•

e

•

•

•

e

•

Hospeda até 300 participantes

Increase participants up to 1,000 with LarÉ

Meetings add-on

Conexão única (Single Sign -On)

Transcrições de gravação na nuvem

Domínios gerenciados

Branding da empresa

All features included in Pro and more

'Gratuito indefinidamente. Não é necessário

cartão de crédito. 'Compre até 9 licenças por conta 'A partir de 10 licenças por $1,999/ano

@EMPRESARIAL

Pronto Para Empresas
Grandes

VI 0
/4,Lhttps://zoom.us/pricing 1 /5
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• Hospeda até 500 • Transcrição

parhclpantes @ All features included in
• Armazenamento na nuvem Business and more

ilimitado
*A partir de 50 licenças por

• Gerente de Sucesso do $12,000/ano

Cliente dedicado

Entrar em Contato com a
Equipe de Vendas

(/contactsales?
from=Zoom%20Meetings)

Comparação de pIano completo +

Planos de Complementos Opcionais
*Você deve ter pelo menos um usuário licenciado para adquirir esses planos complementares.

3
Plano de áudio
Planos anuais a partir de $1,200

O plano de áudio começa em US$ $1.200 por ano e é cobrado com base nas tarifas por chamada por país. Se exceder o limite de US$ $1,200
por ano em ligações, você será cobrado pelo uso excedente com base nas tarifas listadas.

,/ Todos os planos pagos vêm com números locais tarifados, mas o plano de áudio permite que você adicione realização
de chamadas, chamada gratuita para o mundo todo e discagem local para países premium

v Não há cobrança para os participantes receberem chamada de qualquer dispositivo

v Selecionar facilmente um ou vários países para o recebimento de chamadas gratuitas

Comprar Agora (/buy?plan=pro&period=annual&from=tollfree&addon_period=annual) Saiba mais

(https://zoom.us/audioplan)

Armazenamento em nuvem

Planos anuais a partir de $480

v Armazene, transmita e baixe suas gravações de vídeo da Zoom Cloud

,/ Formatos MP4 ou M4A disponíveis

v As opções de armazenamento incluem até 3TB/mês

Comprar Agora (/buy?plan=pro&period=annual&from=cmr40&addon period=annual)

Grandes reuniões
Planos anuais a partir de $600

,/ Aumente a capacidade de participantes do seu plano de reuniões

,/ Inclua até 500 ou 1.000 participantes interativos na reunião

,/ Opções de cobrança mensal e anual disponíveis

Comprar Agora (/buy?plan=pro&period=annual&from=large500&addon_period=annual)

https://zoom.us/pricing 2/5
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Suporte Premier
Pacotes de suporte adicionais para ajudar a minimizar o risco e reduzir o tempo de inatividade

v Minimize o tempo de inatividade e resolva os problemas de suporte rapidamente com respostas prioritárias

,/ Conecte-se diretamente com os engenheiros de suporte para diagnosticar problemas por telefone, chat ou e-mail

,/ Com o suporte Premier +, um gerente técnico de conta pode ser designado para garantir a resolução de problemas e
escalonamento automatizado

Saiba mais (/support-plans)

,J

Nunca recebi dúvidas sobre como usar a

Zoom. As pessoas simplesmente recebem

as contas e começam a usar a plataforma

de imediato. SÓ sei que continuo vendo a
adoção aumentar continuamente no

painel.

GREG MARTIN, GERENTE SÊNIOR DA NASDAQ

Ver mais histórias
(https://explore.zoom.us/pt-
pt/customer/all.html)

!‘
bv

Perguntas Frequentes 14
O que é um usuário licenciado e um participante? >

Quantos participantes podem ingressar na reunião? >

> o§Quantas pessoas podem usar uma licença de reunião?

https://zoom.us/pricing 3/5
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Básico e Pro?Qual a diferença entre os planos

Qual é a diferença entre o Zoom Rooms e uma reunião? >

Qual é a diferença entre um plano de áudio e um Zoom Phone? >

Que métodos de pagamento vocês aceitam?

Posso pagar trimestralmente ou por mais de um ano?

Vocês cobram impostos sobre vendas ou consumo?

Como funciona o serviço de assinatura? Posso cancelar minha assinatura?

Onde posso encontrar um W-9 da Zoom para minha empresa?

Onde posso encontrar os termos de serviço da Zoom?

Como a Zoom mantém a segurança dos produtos? >

Sobre
(https://explore.zoom.us/pt-
pt/about htmD

Fazer download
(https://zoom.us/download)

Vendas

(https://explore.zoom.us/pt-
pt/contactsales.html)

Suporte
(https://support.zoom.us/hc/pt-
br)

Idioma ()
Blog do Zoom

(https://blog.zoom.us/)
Clientes

(https://explore.zoom.us/pt-
pt/customer/all.html)

NoTa Equipe
(https://explore.zoom.us/pt-

pt/team.html)
! Carreiras

(https://explore.zoom.us/pt-

pt/careers.html)

lntegrações
(https://explore.zoom.us/pt-

pt/integrations.html)
Parceiros

(https://explore.zoom.us/pt-

pt/partners.htmD
Investidores

(https://investors.zoom.us/)

Imprensa
(https://zoom.us/press)
Kit de mídia

(https://zoom.us/media-kit)

}
vI

M

Cliente Reuniões

(https://zoom.us/download#client_4meeting)
Cliente Zoom Rooms

(https://zoom.us/download#room_client)

Extensão para Navegador
(https://zoom.us/download#chrome_ext)

Plug-in para Outk>ok
(https://zoom.us/download#outlook_plugin)

Plug-in para Lync
(https://zoom.us/download#lync_plugin)

App para iPhone/iPad
(https://zoom.us/download#client_iphone)

App para Android

(https://zoom.us/download#mobile_app)
Planos de fundo virtuais do Zoom

(https://zoom.us/virtual.backgrounds)

1.888.799.9666

(tel:1.888.799.9666)
Entrar em Contato com a

Equipe de Vendas

(https://explore.zoom.us/pt-
pt/contactsales.html)

Planos e Preços
(https://zoom.us/pricing)

Solicite uma Demonstração

(https://explore.zoom.us/pt-
pt/livedemo.hünl)
Webinars e Eventos

(https://zoom.us/events)

Teste o Zoom

(https://zoom.us/test)

Conta (https://zoom.us/account)
Central de Suporte

(https://support.zoom.us/hc/pt-br)
Treinamento Ao Vivo

(https://explore.zoom.us/pt.
pt/livetraining.html)

Feedback (https://zoom.us/feed)
Fale Conosco

(https://explore.zoom.us/pt

pt/contact.html)
Acessibilidade

(https://explore.zoom.us/pt-
pt/accessibility.htmD

Privacidade e Segurança
(https://explore.zoom.us/pt'

pt/privacy-and-security.html)

Português v

Moeda

Dólares Americanos $ v

(https://blog.zoom.us/)

(http://www.linkedin.com/comp

(http://www.twitter.com/zoom.

(http://www.youtube.com/zoom

Video Communications, Inc. Todos os direitos reservados. Políticas legais e de privacidade (https://explore.zoom.us/pt.pt/legal.html)
pt/privacy.html) Do Not Sell My Personal Information Preferências de Cookies

(http://www.facebook.com/zoor
Informações sobre anúncios (https://expbre.zoom.us/pt-

0
https://zoom.us/pricing 4/5
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Política de uso justo
A Política de uso justo do Skype (’'PUJ“) foi criada para evitar fraudes e abusos de nossos produtos. Os
produtos Skype destinam-se apenas a uso individual, de acordo com o Contrato de Serviços da Microsoft e
esta PUJ (“Uso Legítimo"). A seguir, apresentamos uma lista não exaustiva de práticas que não seriam
consideradas Uso Legítimo:

• Uso de assinaturas para operações de telemarketing ou call center;

• Revenda de minutos da assinatura;

• Compartilhamento de assinaturas entre usuários, seja por PBX, call center, computador ou qualquer
outro meio;

• Chamadas para determinados números (de maneira isolada, sequencial ou automática) com o intuito
de obter ganhos próprios ou para terceiros, em detrimento das comunicações individuais da empresa; e

• Padrões de chamada incomuns, inconsistentes com o uso normal individual da assinatura, por exemplo,
chamadas regulares de curta duração ou chamadas para vários números em um curto período.

Outras práticas podem ser relevantes para determinar o Uso Legítimo, e a Skype reserva-se o direito de
levar em consideração quaisquer atividades ilícitas, proibidas, anormais ou incomuns para essa
determinação. A Skype poderá, a seu próprio critério, encerrar ou suspender o relacionamento com você e
o uso de qualquer produto Skype imediatamente se constatar que você está usando o produto
contrariamente a esta PUJ.

+

Assinaturas

Sujeitas a esta PUJ, as assinaturas ilimitadas do Skype permitem chamadas ilimitadas para telefones fixos
nos países com assinaturas aplicáveis (excluindo números especiais, Premium, de serviços e números não
geográficos) pelo período especificado no momento da aquisição. As chamadas ilimitadas para celulares
também podem ser incluídas nos casos declarados no ato da compra. Todas as chamadas serão
desconectadas e necessitam de rediscagem após um período de 4 horas.

Chamadas com vídeo em grupo

As chamadas com vídeo em grupo estão sujeitas a um limite de uso justo de 100 horas por mês, com no
máximo 10 horas por dia e um limite de 4 horas por chamada com vídeo individual. Quando esses limites
são atingidos, o vídeo é desligado e a chamada é convertida em chamada de voz. Se um participante de
uma chamada com vídeo em grupo não tiver uma versão do Software de Comunicação pela Internet
compatível com chamadas com vídeo em grupo, esse participante só ingressará na chamada de voz. O
número de participantes permitidos em uma chamada com vídeo em grupo varia de 3 a no máximo 50,
dependendo do dispositivo e dos requisitos do sistema associado. Saiba mais detalhes
em www.skype.com/gQrgK.

6

X
v/

Usar o Crédito Skype para ligar para telefones fixos e celulares

Todas as chamadas serão desconectadas e necessitarão de rediscagem após um período de 4 horas, e uma
taxa de conexão adicional será cobrada no momento da rediscagem.

@rCada mensagem SMS tem um limite de 160 caracteres. Se você digitar uma mensagem mais longa, ela será
dividida em diversas mensagens SMS e você será cobrado para cada mensagem enviada. Se você enviar
mensagens SMS para mais de uma pessoa, você será cobrado para cada mensagem SMS enviada para
cada destinatário. Se o Skype não puder (seja qual for o motivo) enviar sua mensagem SMS, ele continuará
a tentar enviá-la por até 24 horas, período após o qual a taxa da mensagem SMS será reembolsada ao seu

/Jldo de Crédito Skype automaticamente se a entrega não for feita.

Mensagens com vídeo

SMS

é
_b ,’ Sujeito a.esta política de uso justo, o número de Mensagens com Vídeo que você pode enviar é ilimitado.

§> Se você não for assinante do Skype Premium, as mensagens com vídeo serão mantidas por apenas seis
https://www.skype.com/pt-br/legal/fair-usage/#:-:text=O número de participantes permitidos,.com%2Fgo%2Fgvc. 1/3
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meses a partir da data de envio e, depois disso, poderão ser eliminadas.

Chamadas a cobrar

As chamadas a cobrar duram no máximo 60 minutos. Após esse tempo, é preciso efetuar outra chamada.

Facebook

Twitter

YouTube

Blogâ

Não é possível fazer chamadas de emergência com o Skype
O Skype não substitui o telefone convencional, nem pode ser usado para chamadas de emergência

Novidades Microsoft
Store

Educação Empresa

Azure

Desenvolve
dor

Microsoft 365 Microsoft na

educação

Aplicativos do
Windows 10

Perfil da conta Microsoft Visual
Studio

Centro de
Download

Office para

estudantes

AppSource

Automotivo Centro de

Desenvolviment

o do WindowsSuporte da

Microsoft Store

Office 365 para
escolas

Governo

Devoluções Microsoft Azure

na Educação

Saúde

Manufatura

Centro de

Desenvolviment

0

Acompanhament

o de pedidos Serviços financeiros Programa de

desenvolvedores

da MicrosoftVarejo

Channel 9

Centro de

Desenvolviment

o do Office

Empresa

Carreiras

Sobre a

Microsoft

Notícias da

empresa

Privacidade na

Microsoft

Investidores

https://www.skype.com/pt-br/legal/fair-usage/#:-:text=O número de participantes permitidos,.com%2Fgo%2Fgvc. 2/3
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Diversidade e

inclusão

DIRGER

Acessibilidade

Segurança

Português (Brasil)

Fale Conosco Privacidade Gerir cookies Ética e Compilance Nota Legal Marcas

Sobre os nossos anúncios Resumo do contrato da UE Informações Legais do Skype © Microsoft 2021

-%
(

@ v/
https://www.skype.com/pt-br/legal/fair-usage/#:-:text=O número de participantes permitidos,.com%2Fgo%2Fgvc. 3/3



25/03/2021 ezTalks Livre Nuvem encontro – Apps no Google Play

B Google Play Pesquisar

Apps Categorias Pessoal Em alta Lançamentos

Meus apps

Comprar

ezTalks Livre Nuvem encontro
Jogos

Crianças

Escolha dos editores

ezTalks Technology Company Limited Corporativo

€ Todos

4.171

Você não tem dispositivos

Conta
Adicionar à lista de dese.

Formas de pagamento

Play Points Novos

Minhas assinaturas Get connected varh one tap 511n a group rir r»l'rate IM chat

Resgatar

Comprar vale-presente

Minha lista de desejos

Minha atividade Play

Guia para a família

Enjoy high..qual
{ Free fo

O EzTalks Free Cloud Meeting é uma reunião on-line de excelente qualidade e soluções gratuitas de

teleconferência para compartilhamento de vídeos, documentos, áudio e muito mais. Um dos

melhores aplicativos de videoconferência que permite que seus usuários se conectem a 1 00

participantes de uma só vez

LER MAIS

RESENHAS Leia a política e informações

3,7 4

3

2

1

5

Total: 4.171

e Jh')'ar'e V'1'’;'’ IÜ
8 de abril de 2020 –28

Esse aplicativo automaticamente desinstalou o meu whatsapp e pegou meus dados, tive

um grande problema

Lucas Michels Fabiano

29 de março de 2019
lb

41

péssimo. com internet boa nunca funciona direito, som ruim, sempre cortado, enfIm, não

funciona.

'+

@ezTalks Technology Company Limited 1 5 de março de 2019

Hi Lucas, We are sorry for any trouble caused to you. It is much appreciated that you can

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eztalks.android&hl=pt BR&gI=US 1 /3
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48
ezTalks Livre Nuvem encontro – Apps no Google FIJa 4nFC n

send the details to support@eztalks.com or live chat with u1

https://www.eztalks.com/support/index.html We will try our issue.

Best Regards ezTalks Customer Support Team

e Clenir Xavier

10 de junho de 2020

Não compartilha a tela de um tablet. só o quadro branco. Limitado,

Andre Anjos

20 de março de 2020

Boa. Tem algumas ferramentas interessantes. Porém gratuito só 40 minutos

I&
9

lb
488

LER TODOS OS COMENTÁRIOS

O QUE HÁ DE NOVO

ezTalks para Android 3.1.4 Update

Defeitos consertados

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atualizada

13 de junho de 2019

Tamanho

36M

Instalações

500.000+

Versão atual

3.1.4.1

Requer Android

4.0.3 ou superior

ClassifIcaÇão do
conteúdo

Todos

Saiba mais

Permissões

Ver detalhes

Relatório Oferecido por
Sinalizar como impróprio ezTalks Technology

Company Limited

Desenvolvedor

Acesse o site

support(a)eztalks.com

Política de privacidade

’)

Semelhantes Veja mais

AnyMeetinç
lntermedia.ne1

Online Mee-
Serverdata.ne

Start Meetir
StartMeeting

Zoom Roor
zoom.us

©2021 Google Termos de Serviço do site Privacidade Desenvolvedores Sobre o Google | Local: Estados Unidos Idioma
Português (Brasil)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eztalks.android&hl=pt_BR&gI=US 2/3
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Ao comprar este item, você faz uma transação com o Google Payments e concorda com os Termos de
privacidade do Google Payments.

iço e o Aviso de
DIRGER

/#

/@\.

b,/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eztalks.android&hl=pt_BR&gI=US 3/3
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DIRGER
chrome web store

Página inicial n Extensões n Hangouts do Google

0 Hangouts do Google Usar no (;hrolrre

Oferecido por: google.com

+++++ 34.111 | Social e comunicação I n 9.000.000+ usuários

Disponível para Android. Faça o download. F [] Pelo Google

Visão geral Práticas de privacidade Comentários Suporte Itens relacionados

000

Visão geral Informações adicionais

H Compatível com seu dispositivo A Website O Denunciar abuso

O Hangouts anima as conversas com fotos, emojis e até videochamadas
em grupo gratuitamente ,

Versão
2020.803.419.1

"Google+ Hangouts dão vida a conversas a dois e em grupo com fotos,
emojis e vídeo chamadas gratuitas. Conecte-se com os amigos usando

computadores, dispositivos Android e Apple.

Atualização
1 de fevereiro de 2021

Tamanho
679KiB

r – As conversas em grupo estão melhores do que nunca. Envie fotos ou
emojis, veja quando as pessoas interagirem no Hangout e envie

mensagens aos amigos a qualquer hora, mesmo que eles não estejam
conectados.

Idiomas
Ver todos os 53

Desenvolvedor

Entrar em contato com o desenvolvedor
Política de Privacidade

À
/%

– Vídeo chamadas deixam o Hangouts mais divertido. Transforme qualquer

conversa em uma vídeo chamada com até 10 amigos.

W
-- Todos os seus amigos podem usar o Hangouts. O Hangouts funciona em

computadores e em dispositivos Android e Apple para que você possa se
conectar com todo mundo.

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-hangouts/nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd?hl=pt-BR 1/5



Chat de vídeo e gratuitos | Microsoft Teams

Microsoft Teams
Reuniões online, chat e armazenamento em nuvem, tudo

gratuitamente em um só lugar. Isso mesmo, é grátis.

nscl-eva -se g ratu ita lnentê Acesse sua conta

Confira os planos e preços >

Obtenha tudo gratuitamente

(F) éjcá Ô
Reúna-se por 60

minutos
Organize reuniões com
até 100 participantes
Por um período limitado,

organize reuniões com até

300 participantes por vez.1

Chat ilimitado Até 10 GB de

armazenamento em
Agende um número

ilimitado de reuniões e, por
tempo limitado, reúna-se

por até 24 horas. 1

Mantenha a discussão em

andamento em quantos
chats ou canais de conversa

você precisar.
Proteja e acesse

documentos importantes
com 10 GB de

armazenamento em nuvem

gratuito compartilhado e 2
GB de armazenamento em

nuvem pessoal

r)uverri

Reuniões agendadas 83 Whiteboard
Desenhe, esboce e escreva em uma tela digital
compartilhada durante reuniões.

Planeje suas reuniões e convide os participantes
antecipadamente.

B1 Compartilhamento de tela

Escolha o que você exibe em um chat ou reunião
sua área de trabalho, um aplicativo específico,
uma apresentação ou um arquivo.

8 Até 500 mil usuários internos e externos

Comunique-se e colabore com equipes grandes e
pequenas, incluindo pessoas de fora de sua
organização

f)) Compartilhamento de arquivos

Armazene, acesse e cocrie arquivos com
segurança no Word, Excel e PowerPoint na Web. /;h

https://www. microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/free#office-CustomSpacingTemplate-niq37h u 1
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191 Segurança e conformidade DIRGE R

Mantenha as informações seguras com a
criptografia do Microsoft Teams para dados em
repouso e em trânsito.

Ver mais

Escolha a versão do O que não está incluído na versão
gratuita do Teams.

Teams que melhor se A versão gratuita do Teams oferece os principais recursos, mas os
mais avançados estão disponíveis apenas na versão paga do
Microsoft 365. A versão completa e paga do Teams inclui:

adapta as
\

suas
necessidades

• Gravações de reuniões .

• Organize reuniões online e videoconferências para até 250

pessoas. 3
Compare planos e preços • Armazenamento adicional, com planos a partir de 1 TB de

armazenamento de arquivo por usuário.

• Colaboração avançada em arquivos nos aplicativos do Office
versão área de trabalho.

• lntegrações adicionais de aplicativos proprietários e de terceiros

• Controles avançados de TI.

• Segurança e conformidade em nível corporativo

• Suporte telefônico e pela Web 24 horas

Histórias de clientes

)
@3NbedGlobal

"Somos muito agradecidos porque, quando a
Microsoft lançou o Teams gratuitamente, foi um

presente incrível que nos ajudou a dar continuidade às
operações e a ter uma comunicação eficaz em um

ambiente de trabalho remoto."X
14 Oscar Garcia Colon, diretor de tecnologia, Allied Global

Bondfire
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/free#office-CustomSpacingTemplate-niq37h 2/6
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"0 Teams (gratuito) tem sido ótimo para nós enquanto
aprendemos e crescemos lentamente como uma

pequena startup, sobretudo devido à flexibilidade e
praticidade da plataforma."

DtRGER

Rachel Choe, cofundadora da Bondfire

Ofertas para planos educacionais ou entidades sem fins
lucrativos

Instituições acadêmicas credenciadas

b11
Obtenha gratuitamente o Office 365 A1 para toda a escola, incluindo uma versão completa do Microsoft Teams.3

Inscreva-se gratuitamente >

.//c
@

}yY
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/free#office-CustomSpacingTemplate-niÜ37h 3/6
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+1

Alunos e professores

Com um endereço de email de estudante válido, obtenha o Office 365 educacional gratuitamente, incluindo uma versão completa
do Microsoft Teams. 3

Inscreva-se gratuitamente >

Organizações sem fins lucrativos

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/free#office-CustomSpacingTemplate-nifj37h 4/6
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Sua organização sem fins lucrativos pode estar qualificada para o Microsoft 365 Business Premium ou o Office 365 E1

contato com seu parceiro ou representante de vendas da Microsoft. Ainda não tem um? 4

Fale conosco >

DIRGER

8
+

Saiba mais sobre o Microsoft Teams

ea
Comece com o treinamento gratuito do

Microsoft Teams

Você criou uma equipe! Use estes vídeos

e recursos para começar.

Saiba mais >

Dicas e truques

Experimente estas dicas e truques úteis
ao começar a trabalhar com o Teams.

Saiba mais >

Tutoriais em vídeo

Assista a vídeos curtos que l’e$pondenr

às perguntas -írequ entes sobre o Teams.

Assista agora >

Perguntas frequentes

Expandir tudo 1

> O Microsoft Teams é reatmente gratuita?

> Por quanto tempo você pode se reunir?

> Quantos participantes podem ingressar em uma reunião

> Minha conta vai expirar?

> Que recursos a versão gratuita não inclui?

> Como faço para atualizar para a versão paga?

> Conseguirei manter meus dados se atualizar para um plano pago do Microsoft 365?

> Quem se qualifica para usar a versão gratuita da Microsoft Teams?

> Como obtenho suporte para a versão gratuita da Microsoft Teams?

2

F?©rol}ler tudo

')

,@
Reuniões | Chamadas | Dispositivos | Mensagens instantâneas | Aplicativos e fluxos de trabalho I Equipe de trabalho de

linha de frente | Serviços de saúde | Privacidade e segurança

C

hHps://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-kams/free#office-CustomSpacingTemplate-nifj37h m

Saiba mais sobre o Microsoft Teams

5/6
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DÇRfiCR

Obtenha o Microsoft Teams para sua organização hoje mesmo
Use o Teams com os aplicativos do Office. colnpartÉlhânrento e armazenamento de arquivos, email e muito mais.

nscreva-se gratuitamente

e
1. Para ajudar você a permanecer conectado nos próximos meses, será possível se reunir por 24 horas com até 300 participantes até especificação futura.

2. Os recursos do Modo conferência e Modo de Exibição de Galeria estão sendo lançados para os clientes. Saiba como ativar esses novos recursos

3. Instituições acadêmicas credenciadas: Inscreva gratuitamente toda a sua escola com o Office 365 A1, que inclui o Microsoft Teams. Saiba mais sobre o que está

incluído no Office 365 A1 para estudantes e para professores, docentes e funcionários

4. Organizações sem fins lucrativos: Organizações sem fins lucrativos qualificadas podem ser elegíveis para ofertas de doação do Microsoft 365 Business Premium

ou do Office 365 E1, que incluem o Microsoft Teams, dependendo do tamanho da organização. Eles são permitidos apenas para uso por funcionários

remunerados e equipe executiva não remunerada. As organizações que precisam de licenças para voluntários devem aproveitar a oferta por tempo limitado do

Enterprise Office 365 E1. Limites de quantidade de usuários se aplicam e variam de acordo com a disponibilidade no país de uso.

Siga o Microsoft 365 in iP V

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/free#office-CustomSpacingTemplate-niq37h 6/6
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Dê autonoMia para os seus colaboradores trabalharern remotamente. Nós tern
ferramentas necessárias!

Saiba mais

USE O 30IN, ME PARA
eATiVAR CLiENTES

iliia Jr

INICIE UMA REUNIAO GRATIS
Inicie um teste grátis e organize uma reunião agora

rri©srrão.
)

COMEÇAR

ou

616

ENTRE EM UMA REUNIAO
Alguém enviou um código de reunião para você? Insira-o

aqui para participar de uma reunião existente.

ENTRAR EM
dliB

REUNIAO

bJ'_
https://www.join.me/pt 1/3
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=fii79Wa'3 as

Compartilhamento gratuito de tela, reuniões on-line e conferênciasjpp{, Equa pin.he

Dê autonomia para os seus colaboradores trabalharem remotamellte. NÓ
ferramentas necessárias!

2

Saiba mais

disponíveis em goto.com. Join.me e GoTo fazem parte da mesma família!

yr J

Com a GoTo (os fabricantes do GoToMeeting), você encontrará soluções

para tudo, desde reuniões virtuais até sistemas de telefonia, webinars e

plataformas de treinamento.

Acessar a GoTo

3
a + # Q2 Planning Meeting OD' 'lb

Here IS the IInk for tooay's
s8sston https flmtt
aoo/b03rüB29 IIGa

=\
0
0
0x'

DJ

Pv

«Ú%
https://www.join.me/pt 2/3
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Dê autonomia para os seus colaboradores trabalharem remotamente. Nós tem
. ferramentas necessárias!

Saiba rnai§

VVI 1 LGdlbV VV

lntegrações

Aplicativos

Blog

Segurança

Recursos

APIs do desenvolvedor

Webinar

Ligações gratuitas

Compartilhamento de tela

Video

Teleconferência Grátis

suporte

Desinstalar

GDPR

Vendas Vendas

) 0-800-892-2009

Entre em contato com o

departamento de vendas

Preços

Solicitar uma demonstração

GoToConnect

GoToMeeting

GoToRoom

GoToWebinar

Grasshopper

LogMelnRescue

Bold360

GoToAssist

GoToMyPC

LastPass

LogMeln Central

Logl\4eln Pro)

Copyright © 2021 LogMeln, Inc. Todos os direitos reservados. Termos e condições I política de privacidade 1

Preferências de Cookies

74

/A
@

3/3bj 1
https://www.join.me/pt
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D IRG!!R

E$©it4i©r i©gin
k 7

JOIn +rrie '$8 GoTo

Olál Você tem interesse em reuniões virtuais?

Os detalhes do produto e as informações mais recentes já estão disponíveis em

goto.com. Join.me e GoTo fazem parte da mesma família!

Com a GoTo (os fabricantes do GoToMeeting), você encontrará soluções para

tudo, desde reuniões virtuais até sistemas de telefonia, webinars e plataformas de
treinamento .

ACESSAR A GOTO 8

Fazer login no join.me

https://www.join.me/pt/pricing
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DIRGER

ht

JOIn +rrie q. GoTo
)

Olá! Você tem interesse em reuniões virtuais?

Os detalhes do produto e as informações mais recentes já estão disponíveis em

goto.com. Join.me e GoTo fazem parte da mesma família!

Com a GoTo (os fabricantes do GoToMeeting), você encontrará soluções para

tudo, desde reuniões virtuais até sistemas de telefonia, webinars e plataformas de
treinarnento.

) ACESSAR A GOTO

Fazer login no join.me

https://www.join.me/pt/pricing 2/3
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DIRGEF{

tb GoTo 8
Olá! Você tem interesse em reuniões virtuais?

Os detalhes do produto e as informações mais recentes já estão disponíveis em

goto.com. Join.me e GoTo fazem parte da mesma família!

Com a GoTo (os fabricantes do GoToMeeting), você encontrará soluções para

tudo, desde reuniões virtuais até sistemas de telefonia, webinars e plataformas de
treinamento.

ACESSAR A GOTO 9

Fazer login no join.me

rI\.
'3@

@ b/
https://www.join.me/pt/pricing 3/3
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DIRGER

Let's talk: US 866-636-0908

Sign up

Login
ShareScreen Pricing why

Teleport

MOST POPULAR

ProFree

Perfect for freelancers, employees or

startups.

Great for small remote teams and

growing businesses.

$o
per host / month

Get StartedGet Started

Free Free 30-day Trial

Screen Sharing

Exclusive Meeting URL

Lock Rooms and Call Notifications

Secured Conversations

Integration with AnywhereWorks, Chrome
and Firefox extensions

iOS, Android and Web apps

Group meetings (up to 4 participants and
50 mins)

Unlimted 1-1 meeting

Custom branding

Screen Sharing

3 Exclusive Meeting URLs

Lock Rooms and Call Notifications

Secured Conversations

Integration with AnywhereWorks, Chrome
and Firefox extensions

iOS, Android and Web apps

Group meetings (up to 12 participants)

Record Video Messages

Record Meetings

Custom branding

7#
,Kr

@pr
Business

https://teleport . video/w/pricing 1 /4
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DIRGF.P,

by( a
Let's talk: US 866-636-0908

Sign up\

Login
ShareScreen Pricing why

Teleport

\

Free 30-day Trial
*Minimum 10 hosts

Screen Sharing

3 Exclusive Meeting URLs per host

Lock Rooms and Call Notifications

Secured Conversations

Integration with AnywhereWorks, Chrome
and Firefox extensions

iOS, Android and Web apps

Group meetings (up to 25 participants)

Record Video Messages

Record Meetings

Custom branding

White label URL

')

You’re probably wondering
\71

How many people can join
a Teleport calI?

That depends. Our free plan

allows dp to 4 participants to

join a call at any one time,

but feel free to upgrade to

one of our paid plans if

What browsers are
supported by Teleport?

Teleport is compatible with
most popular browsers,

Chrome, Firefox and Opera.

And don’t worry, we’re

https://teleport.video/w/pricing
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Let's talk: US 866-636-0908
/

Sign up

Login
ShareScreen Pricing why

@ Teleport

A host is a person with a

Teleport account and the

ability to generate Teleport
call links. A participant is

We use peer-to-peer

technology to secure all the
data that flows between you
and other participants.

anyone who clicks a link and

takes part in a Teleport calI.

1

How do 1 share a Teleport
call link?

At Teleport, we want to

make connecting with others

as easy as possible. You
can use the 'invite others’

button once you’re inside

Does Teleport have a
mobile app?

Yes! Teleport works across

your devices. You can find
us on iOS and

Android. Download
iOS Download Android

the call, or copy the link and
share with others using your
usual channels.

Fã
À4

//7
@r

j1+/ /
https://teleport.video/w/pricing 3/4
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Let's talk: US 866-636-0908

Sign up

D\RGE

ShareScreen Pricing why

Teleport

A nLlblP Bn u• qp gbp BIF nBr •Ba• BRee qBUP B••• a WIFI qB• H•B•

overheads
and save on office rental

Go Anywhere Today

Teleport
J

h,

há
•

1 TREE 1 PLANET

Teleport donates 1% of its

revenue every month to planting
trees.

becaus

.\II)\\ llel'('\Vl)l'l,s

J

e

ShareScreen Pricing Login Sign up

///V ©Teleport - Terms ' Privacy - Cookie Policy . Contact Us ' Testimonials -

§

You are here: The Pale Blue Dot

https://teleport.video/w/pricing 4/4



Bitrix24 o DIRGER

Melhor Software para
Videoconferência
Grátis Online

Ferramentas de comunicação inteÊra da empresa

a
F3itrix2.4 é o rvlelhol- soítware para

videoconferência qrátÊ$ onlÊne corn mais de 35

ferral-nentas cIe comunicação para elnpresas,
com mais de 6 milhões de usuários em todo o

Imundo. Ele vem corFI recursos gratuit.os para

todos os tipos de comunicação empresarial

CAt.')A$;T'P?AF2

~\

@@@

Software para Videoconferência Grátis

Bitrix24 é o melhor software para videoconferência grátis online. Videoconferência de até 12 usuários, videoconferência

móvel, compartilhamento de tela estão disponíveis dentro da versão gratuita do Bitrix24.

O mais importante, que a videoconferência é apenas uma parte de uma plataforma de colaboração maior - você

também pode compartilhar arquivos, criar tarefas em grupo, colaborar em documentos, calendários. rede social

corporativa, bate-papos privados e em grupo e muito mais,

Nosso software para videoconferência grátis online com mais de 35 ferramentas gratuitas de comunicação
organizacional possui 2 versões:

Versão CLOUD: seus dados serão armazenados em servidores correspondentes ao país em que estão localizados. Os

usuários podem usar o Bitrix24 sem preocupações, não importa onde estejam. Seus dados, informações e senhas serão
protegidos.

Versão QMPRE»U: com o Bitrix24 no local, você obterá o código-fonte aberto e poderá integrar o Bitrix24 com outros

serviços usando a documentação da API, adaptando tudo de acordo com suas necessidades.

* Observe que as informações podem ter mudado desde a publicação. Para verificar os preços e recursos vigentes, consulte a página de
preços do Bitrix24. 48
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receba até cinco ofertas de nossos
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CADASTRAR

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais, Ao col
concorda com o uso de cookies. Altere suas configurações de cookies.

ACEiTAR @f



Bitrix240 DIRGEí?.

vtí)EacohiPEr IENGthIG TELEPHONY

Recu rsos Básicos

• Usuários gratuitos ilimitados
• Em nuvem ou servidor local

• API e código-fonte aberto

• Sistema de gerenciamento de conteúdos

• Videoconferências

• Dispositivos móveis (iOS e Android)
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Chat e videoconferência para a empresa
Geralmente, a resposta a um e-mail leva várias horas. Com a rede social interna, esse tempo de espera se transforma em

alguns minutos. Mas tem vezes que você precisa de urna resposta PARA ONTEM. É então que entram as ferramentas de

comunicação em tempo real para revolucionar a comunicação interna nas empresas com mensageiros instantâneos,
chat de trabalho, chamadas em vídeo e videoconferências. E todas essas opções estão disponíveis para você no Bitríx24

absolutamente de graça, em múltiplas plataformas. Saiba mah
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8$ Você será cobrado automaticamente
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Sales intelligence
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Telefonia e PBX

• Chamadas recebidas e efetuadas

• Chamadas de/para o CRM

• Mantenha seu número ou alugue outro
• Extensões internas, transferências de chamadas
• Fila de chamadas

• Caixa postal

• Conector SIP

• PBX virtual

• Saiba mais

Serviços adicionais fornecidos
pela nossa Rede de parceiros
Envie sua solicitação de
implementação do projeto Bitrix24 e
receba até cinco ofertas de nossos
parceiros certificados!
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From: O Hebna Santas <muashka-vika@lIst.ru> -

Data „papo o Ch apl adah

Grupos do Trabalho

To: ;3 Sonia Pedro <bibliot223:31@yahoo.bo + Add IBClpient

subjwt Confirmação do 911Lant(Q
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Born dia, Sonia! Temos o encontro marcado para hoje as 14h
Faça favor de confirmar a sua presença
Helena. da Livraria24
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CANCEL Save as ternplate

Servidor de e-mail
• Servidor de e-mail
• E-mail marketing

• Seu próprio domínio ou endereços ©>bitrix2z+.com

• Armazenamento ilimitado (grátis)
• Modelos de e-mail

• Gestão de e-mails para funcionários

• Saiba mais
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Serviços adicionais fornecidos
pela nossa Rede de parceiros
Envie sua solicitação de
implementação do projeto Bitrix24 e
receba até cinco ofertas de nossos
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Pulso da Empresa Período: Hajo Semana Mês Ano
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Êluxo de Atividades
MENSAGEM TAREFA EVENTO varAÇÃo MAIS ,

CONVIDAR USUÁRIO [+:

0
Tarefas 4

Bate-papo e Ch8tnadas Enviar mensagem

Mais de 35 ferramentas de comunicação e colaboração
•

•

•

•

Compartilhamento de arquivos (servidor de arquivos)
Gerenciamento de documentos

Gerenciamento de tarefas e_wjeto§

Calendáric,is e CrQnograma

Pulso da empresa

RH

Você encontra o manual do Bitrix24 wa Se quiser adquirir uma edição do Bitrix24 com hospedagem privada, incluindo 3
versão de avaliação agU.

nossa API, CMS e código-fonte, que podem ser facilmente personalizados e integrados com outras ferramentas, baixe a

Você pode gostar também

CRM

Ferramentas para prospectar cjientes

RH

Plataforma com Ferramentas de Gestão de Pessoas

Gestão de Empresas

Uuxo ckprocesM
Gestão de Empresas

Sistema de gerenciamento de documentos
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pela nossa Rede de parceiros
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implementação do projeto Bitrix24 e
receba até cinco ofertas de nossosq parceiros certificados!

)ntTrnmTnve

, NH3ic rIn Q nf\n flflfl ôrnnrncac iá
cookies para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais. Ao c

m o uso de cookies. Altere suas conf igKajões de&ookies.

Nós usamos
concorda cc

ITA



Bitrix24 o DIRGER

e

B+)6

P L C i J K 5 f=> $P A P L : (" f\ 7 : \i \::1 fS

M a r I<el

Aplicativo móvel

Bltrix2z,

Preços

Blog

Articles

Soluções

De'pai rner\tos

q {J p o PT í::

Contate o suporte

Agende unl.a delylonstí ação

Págilra de status do [3itrjy:34

PARC í: | fIt)1:;

Encontre u rn parceiro

Torne-se ulTr parceilo(.') N - F) í,'.'i r b,4 i s [:

Doc u ITl ent aÇão

)

f v n cQ1 in

1 r :; F#1 L; : p Q 1\;AC: | [,,A[1 F í:1 r:f.; 1 1 FiAt 1 (:A AB UF.(.) R ' {:-1 k/\c) PARA 3 ITFiI,\'24 , F_,IT[

':1 , (_1 21 [;ttr >

Serviços adicionais fornecidos
pela nossa Rede de parceiros
Envie sua solicitação de
implementação do projeto Bitrix24 e
receba até cinco ofertas de nossos

S

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais
concorda com o uso de cookies. Altere suas çonfiguraçóe§ de cookies,

Ao co e



19/04/2021

•

Google Meet estende chamadas gratuitas e sem limitação até ju

0 DIRGER.

• •

Google Meet estende chamadas gratuitas
sem limitação até junho de 2021
Por Alveni Lisboa | 30 de Março de 2021 às 201330

TUDO SOBRE

f; Saiba tudo sobre Google VER MAIS

J

Google anunciou que vai prorrogar a isenção de pagamento

para realização de chamadas mais longas no Google Meet até

junho de 2021. A ideia original era restringir o uso da ferramenta

para reuniões de até 60 minutos, mas a empresa desistiu dessa imposição para

ajudar as pessoas durante o isolamento social.

• Google Meet leva aos celulares modo de visualização igual ao desktop; confira e
Em março do ano passado, o Google disse que os recursos premium do Hangouts,

que depois virou o Meet, seriam gratuitos para todos os clientes do G Suite durante a

pandemia da COVID-19. Dentre as vantagens estão a realização de reuniões com até

250 pessoas, streaming de vídeo e salvamento de gravações de chamadas no Drive., 4
bv

9Google Workspace e
(a>GoogleWorkspace

M
@=

We're continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24
hours) in the free version through June 2021 for Gmail

.accounts + goo.gle/3fqLb7U

$ \-__+/

lltech.com.br/apps/google-meet-estende-chamadas-gratuitas-e-sem-limitacao-ate-junho-de-2021 -181700/h
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(v) 29 A Compartilhar este Tweet

Quando o Meet tornou-se gratuito para usuários domésticos e foi integrado ao

Gmail, a Gigante das Buscas afirmou que não iria impor a limitação até 30 de
setembro, prazo que agora foi estendido. Além das funcionalidades já citadas,

também será possível usar recursos como o desfoque de fundo, o layout mosaico

com até 50 pessoas na tela simultaneamente, a transmissão de conferências pelo

Chromecast e a integração com o cliente de e-mails na web e nos apps oficiais.

Meets continua com recursos ilimitados

Com esse anúncio, não haverá interrupção na forma como os consumidores fazem

videochamadas com os produtos do Google. A prorrogação também atende aos
anseios de professores e alunos de países como os Estados Unidos, que encerram as

aulas na metade do ano para aproveitar as férias de verão.

https://canaltech.com.br/apps/google-meet-estende-chamadas-gratuitas-e-sem-limitacao-ate-junho-de-2021 -181700/ 2/4
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software de realização de videoconferências para suportar as demandas, em especial

do ambiente corporativo. Na época, a empresa anunciou que o Google Meet seria

gratuito para contas pessoais do Gmail, inclusive para reuniões com maior duração.

Foi a forma que a empresa encontrou de contribuir para aproximar pessoas em um
momento tão delicado.

1 0 0 1

É ou não é uma excelente notícia para os usuários do Meet? Gosta do aplicativo de

videoconferências do Google? Compartilhe sua experiência no campo de
comentários.

Fonte: Google Workspace

'0
Gostou dessa matéria?

Inscreva seu email no Canaltech para receber atualizações diárias com as últimas notícias

do mundo da tecnologia.

Email

INSCREVER

'1

https://canaltech.com.br/apps/google-meet-este ldas-gratuitas-e-sem-limitacao-ate-junho-de-2021-181700/
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Google Meet: ehamada de vídeo ganha limite de
tempo e
By: t)égopa Í:oPelB OH: 26 cb ouluÊpode 2020 o coHteHfáNo

gle
le
b•

charãada de

iÍ::i:ãgTI'rTIP.
A ferramenta Google Meet. de videoconferência, foi liberada durante a pandemia sem

tempo limite, mas agora, tem o custo a partir de R$24,30. e
O prazo do Google Meet acabaria em setembro, dia 30.

Segundo informaram. a partir deste dia (30 de setembro), as chamadas teriam limite de 60

minutos grátis. Mas, o Google estendeu o prazo e informou que continuará liberado até o

dia 31 de março de 2021 para os usuários do Gmail. Além disto, está incluso dentro do

período grátis videochamadas de até 24 horas de duração com até IOO usuários, desfoque
de fundo e quadro branco.

A ferramenta ganhará limite de tempo. assim como o seu concorrente, Zoom, que permite

reuniões grátis de até 40 minutos para quem não é assinante. Se você tiver interesse em

adquirir a versão paga do Google Meet, precisará pagar R$24,90 pela versão Basic do

pacote profissional G Suite. Além disso, também terá versões avançadas de outros
produtos da Google.
===

-d,
,cellaifB.com.br/google-meet-chamada-de-video-ganha-limite-de-tempo/#: :text=Além disto%2C está incluso dentro,para quem não é assina
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Segundo o portal 9to5Google, as chamadas terminarão automaticamente quan4®naknga
em 60 minutos. Mas, nada disso impede que você crie outra sala e inicie novam

reunião por mais uma hora extra.

Saiba como recuperar a senha do iCloud.

Já assinantes dos planos mais simples do G Suite perderão, na mesma data, os recursos
superiores que também haviam sido liberados temporariamente por conta da pandemia.
Reuniões com até 250 participantes, transmissões ao vivo para até IOO mil pessoas e

função de gravação voltarão a ser exclusivas da modalidade Enterprise, que tem
mensalidade a partir de R$ 112.

Além do mais, temos outras opções gratuitas para fazer esse tempo de chamada.

Aqui você tem acessórios de qualidade para o seu smartphone.

O Microsoft Teams permite fazer videochamadas com até 20 pessoas simultaneamente e

até 250 pessoas usando somente os recursos de voz e chat.

O Skype, que também é da Microsoft, suporta videochamadas com até 50 pessoas com

duração de quatro horas.

Gostou das nossas dicas? Conta pra gente qual ferramenta você utiliza para fazer suas
reuniões online.

IRIS
CONHEÇA NOSso PRODuros

ÜÜÜÜÜ

O.OO avg. rating (O% score) - O votes Bd

0
/#1

/#Google Meet Reunião Online

@
Post anterior

YouTube Premium vale a pena?

Próximo pos
,A.

VHf
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Google Meet estende chamadas gratuitas e
sem limitação até junho de 2021
Por Alveni Lisboa | 30 de Março de 2021 às 20h30

3 Saiba tudo sobre Google
VER MAIS

O Google anunciou que vai prorrogar a isenção de pagamento para realização de

chamadas mais longas no Google Meet até junho de 2021. A ideia original era

restringir o uso da ferramenta para reuniões de até 60 minutos, mas a empresa

desistiu dessa imposição para ajudar as pessoas durante o isolamento social.

• Google Meet leva aos celulares modo de visualização igual ao desktop; confira

Em março do ano passado, o Google disse que os recursos premium do Hangouts,

que depois virou o Meet, seriam gratuitos para todos os clientes do G Suite durante a
pandemia da COVID-19. Dentre as vantagens estão a realização de reuniões com até

250 pessoas, streaming de vídeo e salvamento de gravações de chamadas no Drive.

r

Google Workspace e
@GoogleWorkspace

\9

We're continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24
hours) in the free version through June 2021 for Gmail
accounts + goo.gle/3fqLb7U

/ 4
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Quando o Meet tornou-se gratuito para usuários domésticos e foi integrado ao
Gmail, a Gigante das Buscas afirmou que não iria impor a limitação até 30 de

setembro, prazo que agora foi estendido. Além das funcionalidades já citadas,

também será possível usar recursos como o desfoque de fundo, o layout mosaico

com até 50 pessoas na tela simultaneamente, a transmissão de conferências pelo
Chromecast e a integração com o cliente de e-mails na web e nos apps oficiais.

0

Meets continua com recursos ilimitados

Com esse anúncio, não haverá interrupção na forma como os consumidores fazem

videochamadas com os produtos do Google. A prorrogação também atende aos

anseios de professores e alunos de países como os Estados Unidos, que encerram as
aulas na metade do ano para aproveitar as férias de verão.

(Imagem: Divulgação/Google)
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gratuito para contas pessoais do Gmail, inclusive para reuniões com maior duração.

Foi a forma que a empresa encontrou de contribuir para aproximar pessoas em um
momento tão delicado.

t \

É ou não é uma excelente notícia para os usuários do Meet? Gosta do aplicativo de

videoconferências do Google? Compartilhe sua experiência no campo de
comentários.

Fonte: Google Workspace

Gostou dessa matéria?

Inscreva seu email no Canaltech para receber atualizações diárias com as últimas notícias

do mundo da tecnologia.

Email

INSCREVER
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MeetButter becomes Butter@, Find us on our new horne ú, butter

0 Get started (free)

virtual workshops

Butter is an all-in-one platform built with all the tools you need to host

interactive workshops, training sessions and live courses.

Get started (free)

Book a demo

Chris say 8
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0 Get started (free)
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GrowthTribe

0

Collaboration made simple.
No install s needed.

Stop wasting time managing multiple apps and tech.

Re-focus on delivering an engaging and interactive experience.

0

Prev

Breakout session
Find a topic of interest and join the discussion ©

08:30 / 30 mins

Now

Show and tell

12:OO / 15 mins

Next

Pizza and Beers $‘

00:00 / 60 mins
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Timebox each point on the agenda to keep it tight

Have your agenda visible throughout the meeting and maintain focus

Board

Seamless integration$

Collaborate effectively using our
integrations

\1 ~’
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@
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» Open up your Miro boards directly in Butter for ultimate collaboration!

4H Work together on docs, set up slides or sheets with the G Drive
integration
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Kristen Leighto

f)

Hands up and reactions

Make it interactive for your participants

@ Use the hands up queue to facilitate your sessions!

@ Make sure everyone gets heard and always know who’s up next.

29 Use the smooth built in reactions to bring up the energy!

@.
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Part;ciF:3a rl $ Pair 2

Participar}ts {2)

+
Spãc8y McGooney
Pãrtlüipü ni

Mr. T
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Join

J©in gr©up

Smooth Breakout$

Set up rooms or split up into groups

88 Split participants into smaller teams to work in twos, threes, or more.

88 Check in on your groups easily by hopping between rooms or peeking

C:3 Communicate effectively by broadcasting messages to all rooms.

in!

IP Most popular

a Dâvô§ Seaworth

Nothing f:***5 you harder than time.

49

(
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@É

la Ygritte

You know nothing, Jon Snow

10
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J

Engaging PolIs

PolIs to quickly capture ideas and
thoughts

a Ask live questions and get instant answers live during your sessions

T Get a conclusive top answer by enabling voting on answers

dh Set up your polIs in advance, save them as templates and run them
when needed!

a

Butter
Mixer
#02

Roorn name

The ButterMixer 6
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0
8

a

Get started (free)

Set up your own unique Waiting Room with music and cover image.

Plan and set up all of your activities ahead of the session.

D Access poll results, chat history and more in your room recaps section!

1 What the FAQ?

Why should I use Butter?

Butter is a tool built specifically for hosting engaging and interactive sessions as
smoothly as possible. We focus on empowering facilitators and hosts by giving
them all the tools they need in one place and engaging participants through intuitive
features such as the speaker queue and emoji reactions to make everyone feel
heard

What are rooms in Butter?

In Butter you create rooms to run your workshops or host your meetings. Rooms are
permanent until deleted and can be reused for recurring sessions! The agenda
points, breakouts, timers and polIs you set are saved to each room for your
convenience.

Is Butter free?

Yes, currently Butter is completely free to use! We will be introducing pricing (with
monthly/yearly subscription plans) at one point, but we will always have a free tier
available for everyone to keep on using Butter for free.

https://meetbutter. io
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Get started (free)

How many participants can join a Butter session?

We support up to 200 people in total during a session.

Do you host your own video?

Video meetings on Butter are hosted by Daily.co

Do you need an account to join a Butter meeting?

Nope! Participants can join by clicking the shared invite link.

0
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0
€) Copyright Butter 2021

Site

Career$

Help Pages

Support

Terms of Service

Privacy Policy

GDPR

Security)

Social

Twitter

Facebook
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO III
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TABELA COMPARATIVA DE
PLATAFORMAS

rl1/'.

,#
\w



DiRGE: 1



(-

jg

:ê{ê.êÊ
!!!

18 { { : {
;{1

: { : { 3}

81

: : :
ê{{}

lg

18

€

{

3La

::

á

ê ! { {
.â

:

15
@

qq

{{{g
!

8 :; E

{Ê€

ii M
8-

{ 1
a

{ { { $
}{} ‘

8

F g

ã

; ! :
E

: 8

5

}

Tl

8
8

:1 @



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO IV

Plataformas e Valores de Assinatura

PLATAFORMA/
REPRESENTANTE

VALOR CONTATO OBSERVAÇÕES

Zoom - direto da
plataforma Zoom

Anual; $1999
dólares = R$11074

https://zoom.us/pric I Plano Corporativo (10
ing | licenças, 300

participantes, HD)
)

Zoom / Central
Remoto

Anual: 12 x
R$169,90 (x 10
licenças) =
R$20.280,00

https://centralremot I Plano Business (10
o.com.br/zoom- | licenças, 300
para-uso- | participantes, HD)
institucional/

Zoom / Techsoup
Brasil

$1999 dolares por | https://www.techso I Plano Business (10
ano (novos | upbrasil.org.br/nod I licenças, 300
assinantes com 50% | e/13443 | participantes, HD)
de desconto)

Zoom (ALMG) R$21.000 por ano
(15 licenças) -
informado pelo
servidor Fernando
da ALMG

empresa
Konvergente, e de
São Paulo (ganhou
a licitação da
ALMG)

Plano 300
participantes

Contato: J
Fernandes
+55 11 97113-9785
(Diretor da
Empresa)

Webex Cisco R$ 29,487.60
anual

Orçamento enviado
pelo Webex

10 licenças

W
b(f
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE\v/:::{4
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO V

Registro de problemas do Jitsi em reuniões da CMBH

(Narrativas das equipes da Diretoria do Legislativo sobre o Jitsi)

12a Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas – 05/05/21
Após diversas tentativas de apresentarmos a Cartilha de Serviços aos vereadores,

tivemos que mudar de navegador porque no Mozilla Firefox não eram exibidas as opções
necessárias para o compartilhamento de tela. É importante que o programa para
videoconferência seja compatível com os principais navegadores do mercado.

14a Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana – 18/05/21
Ao tentar fazer uso da plataforma Jitsi Meet pelo computador desktop, o servidor da

Divinp na Dirleg, aos 39m20s do vídeo da reunião, foi impedido pelo sistema de participar
para fazer uma apresentação das atribuições do setor. Ligou o áudio e a câmera, sendo
que a imagem apareceu, mas o áudio não foi transmitido. Posteriormente, em lh02m06s,
o problema tornou-se a repetir e novamente o áudio não saiu.

Na mesma reunião, a colega da Secred também não conseguiu transmitir o áudio
para apresentar seu setor, aos 33m25s da reunião. Aos 56m do vídeo, a palavra foi
novamente transmitida à servidora, que mais uma vez não conseguiu fazer o seu áudio
chegar aos demais participantes da reunião.

Igualmente, o áudio do Vereador Wanderley Porto também não foi transmitido, aos
20m08s do vídeo da reunião, no momento em que foi chamado a votar um parecer sobre
o Projeto de Lei 96/21. A reunião ficou cerca de 1 minuto paralisada aguardando o voto do
vereador sobre o assunto, o que acabou não ocorrendo.

Os problemas acima narrados podem ser observados no link da reunião, acessível
em: https://www.cmbh . mg .gov. br/comunica%C3%A7%C3cm30/v%C3%ADdeos/reuni
%C3%B5es/14%C2%AA-reuni%C3%A3o-ord in%C3%Alria---comiss%C3%A3o-de-meio-
ambiente-e-pol%C33%ADtica-urbana-18-05-2021

Ressalto que este problema já havia ocorrido com esses servidor na 13a Reunião
Ordinária da Comissão de Administração Pública, realizada no dia 12 de maio de 2021,
como se observa aos 16 minutos do vídeo da reunião, link a seguir:
https://www.cmbh . mg .gov. br/comunica%C3%A7%C3%A30/v%C3%ADdeos/reuni
%C3%B5es/13%C2%AA-reuni%C3%A3o-ord in%C3%Alria---comiss%C3M3o-de-
administra%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-12-05-2021
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE\v/8 A

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO V

5a Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos – 15/07/20 (Audiência
Pública)
Antes do início oficial da reunião, houve discussão na sala de reunião, porque alguns
convidados questionaram aos vereadores a presença de pessoas na sala de reunião que
não foram convidadas. Tais pessoas fizeram registros no chat da reunião, e não haveria
como o Presidente banir as pessoas e restaurar a ordem na reunião se fosse de seu
interesse

0

16a1 Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública - 14/07/20
Houve problemas no som, pois os vereadores estavam deixando o microfone aberto. A
Secsom escreveu no chat pedindo para os microfones serem fechados, mas os
vereadores não leram. Não havia como o Presidente mutar os microfones dos demais
membros. É necessário chat individual e possibilidade do administrador controlar o som
dos presentes ou possibilidade de expulsão da sala para evitar constrangimentos.

11a Reunião da Comissão Especial de Estudo – Enfrentamento da Covid-19 -
07/07/2020
Durante a audiência, ocorreu uma série de problemas no Jitsi:
- Embora estivessem previstos na pauta nove convidados, a sala do Jitsi chegou a ter
cerca de 70 pessoas, o que segundo a informática pode ter sobrecarregado o aplicativo;
- A imagem ficou por diversas vezes atrasada;
- Vários convidados reclamaram que não estavam conseguindo ouvir o vereador pelo
Jitsi; alguns sequer perceberam que a reunião havia começado;
- a conexão do coordenador remoto também caiu no jitsi e ele teve dificuldades para
retornar à sala:
- Durante a reunião apareceu como uma das janelas de participação um vídeo aleatório
de outra reunião do ver. Léo Burguês, e só percebemos que era gravação de outra
reunião pq a máscara dele era de cor diferente.
- Algumas vezes apareceu também uma imagem na tela que parecia um erro;
Enfim, diante de tantos problemas tivemos que acionar a informática diversas vezes.
Aparentemente o portal da CMBH estava funcionando normalmente, mas o sistema
estava lento.

O presidente da reunião solicitou a mudança da plataforma durante a reunião para o
Zoom, para que pudesse continuar a reunião, mas alguns convidados ficaram perdidos
com a mudança repentina e os coordenadores entenderam que a atuação na reunião
acaba ficando extremamente comprometida, com essas mudanças para outros sistemas
não utilizados normalmente.

0
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTEv/38
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO V

15a Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana - 06/07/2020
Problemas de conexão/plataforma, dificuldade da assessoria em fazer contato com a
presidente durante a reunião, dificuldades do presidente em seguir as orientações da
assessoria, dificuldade de dois vereadores em acessar a reunião por meio do Jitsi.

)

11a Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública - 09/06/2020
Todos os vereadores participaram de forma remota, e o sistema esteve instável, com som
picando e imagem travando. A reunião foi tão confusa e o sistema estava tão instável que
não foi possível identificar se houve votos válidos em duas votações. Foi preciso conferir
os votos pelo vídeo da reunião. Como foi possível identificar os votos no vídeo, a reunião
foi considerada válida, após análise mais atenta.

10a Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor -
01 /06/2020
O Jisti estava muito instável para todos e não foi possível aferir o voto de cada vereador.
Foi difícil captar as declarações de aprovação ou rejeição das proposições, e, em virtude
de alguns impedimentos, vereadores diversos e sem experiência tiveram que assumir a
condução da reunião e precisavam de ajuda com o sistema.

Registro da coordenação – Comissão de Saúde e Saneamento – Audiência Pública
– Sem data (meados de 2020)
Um dos convidados repassou o link da reunião para pessoas não convidadas. O
pri3e iflAriti= f1 n Fai inicia tinn\ ii inôAHPrAPI arI n nr\rn a r\rAoanna rIa i i rna nAOonbn nn na la A

solicitou que ela fosse removida da sala.
Foi passada a instrução ao próprio vereador sobre como remover o participante da
reunião e ele assim o fez. Porém, o banimento não é definitivo, sendo que a pessoa
poderia ter voltado à mesma reunião.
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Bem/Serviço Unidade Qnt.
Preço Unitário 

Anual
Preço Total Anual

Licença de uso anual de 

Solução (software, 

plataforma ou programa) 

para a realização de 

videoconferência - 

PAGAMENTO INTEGRAL 

APÓS A INSTALAÇÃO

Licenças 11 R$ 0,00

R$ 0,00

Local:

Data:    

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PREGÃO ELETRÔNICO 40/2021                                                                                                        

ANEXO "MODELO PRA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL" 

ATENÇÃO:

PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO
Dados da Empresa

Razão social:

Nome fantasia:

CNPJ:

Inscrição estadual: Inscrição municipal:

Banco

Endereço:

CEP:

Telefone/fax:

E-mail:

Contato:

Dados Bancários

Agência

Conta corrente

Dados do Objeto

Representante legal da empresa/Responsável pela proposta

Observações importantes: 

- Não será necessário o deslocamento de representantes da empresa à sede da CMBH para instalar o pacote in loco, visto que a instalação ou o suporte para 

instalação podem ser feitos remotamente;

- Foi observada a especificação completa do objeto, que encontra-se no tópico 6 do Termo de Referência;                                                                                                          

- JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO COM TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO PROPOSTA.  

Declarações:

A validade desta proposta é de 60 dias.     

“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente 

para licitar ou contratar com a Administração Pública.”

Item nº

1

TOTAL GLOBAL ANUAL

A presente proposta comercial está de acordo com todas as condições do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico 

40/2021.
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HORIZOCÂMARA MUNICIPAL DE BELO

ANEXOESPECIFICO
REGRAS DOMODO DEDISPUTA

-ABERTO-

1.1 - No modo de disputa aberto, as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,

com prorrogaçoes.

1.2 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará lO (dez) minutos e, após isso,

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos

2 (dois) minutos.

1.2.1 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o

subitem 1 .2, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances

intermediários.

1.2.2 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens

1 .2 e 1 .2.1 , a etapa de lances será encerrada automaticamente.

1.2.3 - Encerrada a etapa de lances, sem prorrogação automática pelo sistema, nos

termos do disposto no subitem 1.2.2, o(a) PREGOEIRO(A) poderá, assessorado

pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

1.3 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir

a melhor oferta será definido na "folha de apresentação" do edital.

6
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ANEXO ESPECIFICO

MICROEMPRESAS (ME's) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP's)

l DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em

campo próprio do sistema eletrõnico, relativo à declaração de que cumpre os requisitos

estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar Federal n' 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus ans. 42 a 49.

1.1.1 - Em relação aos itens exclusivos para participação de microempresas (ME's) e

empresas de pequeno porte (EPP's), a assinalação do campo "não" impedirá o

prosseguimento no certame.

1.1.2 - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o

efeito de a licitante não ter direito ao tratamento diferenciado previsto na Lei

Complementar Federal n' 123/2006, mesmo que seja microempresa ou empresa de

pequeno porte.

2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

2.1 - Em relação aos itens ou grupos de itens não exclusivos a microempresas (ME's) e

empresas de pequeno porte (EPP's), uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema

identificará as licitantes assim qualificadas, procedendo à comparação de seus valores

com os valores da primeira classificada, se esta não se enquadrar no tratamento

diferenciado, assim como das demais classificadas, quando for o caso, para o fim de

aplicar-se o disposto nos ans. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n' 123/2006 (empate

2.2 - Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por

empresa de maior porte, as propostas de empresas qualificadas como ME's ou EPP's que

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de

menor preço válido serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

acto)

$
$

2.3 - A melhor classificada dentre as ME's ou EPP's, nos termos do subitem anterior, 'Ç

terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor .b

q., $ü;' .Q



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
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Pro

rimeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema

contados após a comunicação automática para tanto.

2.3.1 - Caso a licitante qualificada como ME ou EPP melhor classificada desista ou

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes

assim qualificadas que se encontrarem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no

subitem anterior.

3COTARESERVADAPARAMEOUEPP

3.1 - Os itens ou grupo de itens reservados à participação exclusiva de ME ou EPP, como

cotas, nos termos do inciso 111 do art. 48 da Lei Complementar Federal n' 123/2006 se

submetem às regras previstas neste item, para fins de julgamento da melhor proposta.

3.2 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser

adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, às licitantes

remanescentes da cota principal, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.®
3.3 - Não havendo vencedor para a cota principal, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota reservada, ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes da

cota reservada, desde que pratiquem o preço do vencedor da cota reservada.

Ç 3.4 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, será considerado o

menor preço unitário, dentre as cotas, para o cálculo do valor final de ambas as cotas.

3.5 - Nas licitações por Sistema de Registro de Preços ou por entregas parceladas, será

dada prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos

em que a cota reservada seja inadequada para atender às quantidades ou condições do

pedido, conforme justificativa do gestor do contrato.

4HABILITAÇAO

4.1 - As ME's e EPP's deverão anexar BO.sistema toda a documentação exigida para

a...bab!!ilação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e

trabalhista, mesmo aue estes apresentem alguma restrição, sob pena de habilitação.

q 0'3
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ressalvados aqueles documentos cuja emissão pela internet dep

da licitante ou aqueles documentos constantes do SUCAF ou SICAF, caso em que serão

consultados pelo(a) PREGOEIRO(A).

4.2 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

4.2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e

trabalhista, entregues por ME ou EPP, será assegurado à licitante o prazo de 5

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou a

EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério

do(a) PREGOEIRO(A), para a regularização.

4.2.1.1 - A comprovação de que trata o subitem 4.2.1 deste anexo deverá ser

feita por documento a ser entregue na Seção de Apoio a Licitações da CMBH,

na Avenida dos Andradas, n' 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo

Horizonte, Minas Gerais, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, ou

então, pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.
©

4.2.1.2 - O documento deverá ser entregue em original ou por documento

autenticado por cartório, meio eletrõnico ou pela Secretaria da CPL, sem

prejuízo daqueles documentos cuja emissão pela internet dependam apenas

do CNPJ da licitante ou daqueles que possam ser verificados junto ao SUCAF

ou SICAF, casos em que serão consultados pelo PREGOEIRO(a);

4.2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal ou

trabalhista dependerá de requerimento tempestivo da licitante, devidamente

fundamentado, dirigido ao(à) PREGOEIRO(A), através do e-mail

cpl(®cmbh .mq :qov. br .

4.2.2.1 - Para fins do subitem 4.2.2 supra, entende-se por "tempestivo" o

requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias úteis inicialmente

concedidos, na mesma forma prevista no subitem 4.2.1 .1 deste anexo.

4.2.3 - A não regularização da documentação fiscal ou trabalhista no prazo previsto

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas

na Lei Federal n' 8.666/1993 e da multa indicada no edital, sendo facultado ao(à)
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

unte

83FiREGOE IRO(A) convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação

ou submeter o processo ao(a) Presidente da CMBH para revogação do certame.

4.3 - Para os fins do subitem 4.2.1 deste anexo, entende-se que a empresa foi

declarada vencedora do certame no momento imediatamente posterior à fase de

habilitação.

4.4 - Nos itens não exclusivos a ME's e EPP's, em havendo habilitação, haverá nova

verificação pelo(a) PREGOEIRO(A) através do sistema de eventual ocorrência do empate

acto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n' 123/2006, seguindo-se

a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

5CONSIDERAÇOESFINAIS

5.1 - Todas as previsões contidas neste anexo para a MICROEMPRESA (ME) e

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) se aplicam também aos entes a elas

equiparados, nos termos da legislação vigente.

5.2 - Serão destinadas à participação exclusiva de ME's e EPP's as licitações com itens

de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), salvo disposição

contrária na "folha de apresentação" do edital.

mHÊIC. S. Rod®ues
CM - 621

Plesldente da Comissão
Permanente de Licitação

6
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO

CONTRATO No /2019
-PREAMBULO-

1.0BJETO:
Constitui objeto deste contrato
CONTRATADA, conforme detalhado nos ANEXOS l E ll

pela

2.PARTES:
2.1.CONTRATANTE:
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.
CNPJ: 1 7.31 6.563/0001 -96
Sede: Avenida dos Andradas, n' 3.100, Bairro Santa Efigênia
Representante: Vereador ,
Cargo/Função: Presidente
Gestor do contrato:

Belo Horizonte

2.2.CONTRATADO
Nome:
CNPJ:
Sede:

Representante:
Cargo/Função: 'f

@
3. DOTAÇÃO(OES) ORÇAMENTARIA(S):

4. PREÇO E CONDIÇOES PARA PAGAMENTO
A presente contratação possui o valor total mensal estimado de R$

correspondendo a um valor global anual estimado de R$
( ), conforme detalhamento constante
na proposta comercial da CONTRATADA e nos Anexos l e ll deste contrato.

)(

®
5.VIGENCIA
5.1 - O presente contrato vigerá de ....L/ até ...L /
5.2 - A vigência do presente contrato poderá prorrogada nos termos e limites
legais, sujeita a avaliação de sua admissibilidade, possibilidade orçamentário-
financeira e conveniência administrativa quando da efetiva demanda pela
prorrogação.

6.0BRIGAÇOES DASPARTES
6.1. A presente contratação decorre do Pregão no
pelos preceitos das Leis Federais n" 1 0.520/2002 e 8.666/1 993.
6.2. As condições exigíveis para a execução do contrato e as obrigações da
CMBH e da CONTRATADA em relação à presente contratação são aquelas
previstas no corpo padrão do contrato e em seus ANEXOS 1, 11, 111 e IV, bem como
no editaldo Pregão n'...A

/ e rege-se

.d#

©.,
©«
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELOHORIZONTE

6.3. O instrumento do contrato epigrafado é composto por este preâmbulo, pelo
corpo do contrato e pelos seguintes anexos, todos constituindo um só e indivisível
documento:
ANEXO 1 - cópia do Termo de Referência apresentado pelo setor demandante.
ANEXO ll - cópia da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA.
ANEXO PADF{ÃO 111 - Disposições específicas para os contratos de alocação de
mão de obra.
ANEXO IV - Garantia Contratual.

Belo Horizonte. de de

CMBH

CONTRATADA

$

f

Ç
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO

CORPODOCONTRATO
DOCUMENTOPADRAO

l PREÇOECONDIÇOESPARAPAGAMENTO

1.1 Este contrato possui os preços detalhados no ANEXO ll

1.2 O pagamento será efetuado, conforme periodicidade definida no ANEXO 1, por
cobrança bancária em carteira sem vencimento, por depósito bancário ou por
outro meio que vier a ser definido pela CMBH, de ofício ou a pedido formal e
justificado da CONTRATADA, após a execução do objeto e a sua aceitação
definitiva pela CMBH, no prazo máximo de lO (dez) dias úteis a contar, ainda,
da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida e
liquidada) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas as demais
disposições constantes do ANEXO l deste contrato.

1.2.1 - A CMBH não efetuará pagamento por meio de documentos com data
de vencimento pré-estabelecida.

\

/

1.3 - A liquidação da despesa somente será feita com o reconhecimento formal pelo
gestor do contrato de que a execução do objeto se deu de forma efetiva,
satisfatória e atendendo a todas as condições contratuais. f'

'@
1 .4 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado.

1.5 A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade
com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza
fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

\

/ 1.6 A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no
que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para
que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de lO (dez)
dias úteis citado no subitem 1 .2 a partir da data de apresentação da nova nota
fiscal corrigida dos vícios apontados.

1.7 O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a CONTRATADA
reparar toda e qualquer falha que se apurar na execução do objeto, nem
excluirá as responsabilidades de que tratam a Lei Federal n' l0.520/2002, o
Código de Defesa do Consumidor e/ou demais normas aplicáveis ao caso,
tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

@

1.8 O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMBH de
adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações
(previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais ou quaisquer outras)
que Ihe são devidas em decorrência da execução do objeto nem novação em
relação a qualquer regra constante das especificações desta contratação.

k



A. l

2 - RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE DO OBJETO

O recebimento e a aceitação do objeto serão feitos na forma, nas condições e nos
prazos definidos no ANEXO l deste contrato.

3-REAJUSTEEREVISAO DOS PREÇOS

3.1 Tratando-se de contrato para prestação de serviços contínuos, nos termos
do artigo 57, 11, da Lei 8.666/93, os valores previstos no contrato poderão ser
reajustados, observado o interstício mínimo de l (um) ano contado da data
limite para apresentação da proposta comercial ou do último reajuste, tendo
como base a variação acumulada do INPC/IBGE no período.

3.1.1 - O reajuste dependerá de solicitação da CONTRATADA e seus
efeitos financeiros serão devidos a partir da data de protocolização da
mesma solicitação, desde que observados o interstício mínimo e o
índice admitido.

3.2 Poderão ser revistos, em observância ao princípio constitucional e legal do
equilíbrio económico-financeiro do contrato, os valores previstos no contrato
em decorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
DrinciDe

3.2.1 - A revisão dependerá de solicitação da CONTRATADA, fornecendo
os documentos que justifiquem e comprovem a alteração dos valores,
e seus efeitos financeiros serão devidos a partir da data de
protocolização da mesma solicitação.

€
€ 3.3 - Nos termos do art. 65, $ 8', da Lei Federal n' 8.666/1993, o reajuste e a

revisão serão efetivados mediante termo de apostila, salvo quando o mesmo
dispositivo definir em sentido contrário, hipótese em que dependerá de termo
aditivo.'q

4-FISCALIZAÇÃO

- A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada
pelo gestor do contrato, indicado no ANEXO l e no preâmbulo deste
contrato, a quem caberá, nos termos do $ 1' do art. 67 da Lei 8.666/1993,
proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do
objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das
impropriedades observadas.
4.1.1 - O gestor do contrato será também o fiscal respectivo, podendo

delegaresta função.

X.q)â'
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4.1.2 - O superior hierárquico poderá exercer a função de gestor do
contrato, inclusive da competência prevista na cláusula 1.3, nas
hipóteses em que o gestor do contrato encontre-se legalmente
afastado ou licenciado de suas funções.

4.2 O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará após a atestação
pelo gestor do contrato de que a execução observou todas as exigências
contratualmente previstas.
4.2.1 - Para fins do disposto no subitem 4.2, o gestor do contrato poderá

solicitar do fiscal do contrato, quando for o caso, relatórios
informativos das condições de prestação dos serviços.

4.3 - A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará
corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

4.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber objeto executado em desacordo
com as especificações e condições constantes do ANEXO 1, podendo
rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas neste contrato e
na legislação pertinente.

4.5 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado,
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ânus
adicionais para a CMBH.

5-RESPONSABILIDADES

5.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CMBH a responsabilidade
civil relativamente a qualquer dano que a execução do objeto por ela
efetivada venha a causar ao património público, ao pessoal da CMBH ou a
terceiros

5.2 A CONTRATADA será responsável por todos os encargos (trabalhistas,
sociais, previdenciários, tributários, fiscais, securitários, ou quaisquer outros,
se for o caso) devidos para a execução deste contrato, devendo remeter à
CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo da
obrigação prevista no subitem 5.4.

5.2.1 - Em caso de a CMBH serjudicialmente condenada ao pagamento de
quaisquer ânus referidos no subitem 5.2, a CONTRATADA deverá
ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por
cento) a título de honorários.

5.3 A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente #'contrato

$



©
5.4 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência do contrato, as

condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a
encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que
solicitado por esta última.

5.5 A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste contrato, a
qualidade do objeto, conforme previsto no ANEXO 1, sendo obrigada a
refazer o objeto entregue que apresentar qualquer tipo de defeito.

6-CAUSAS DEEXTINÇÃO DOCONTRATO

6.1 Este contrato poderá serextinto:
a) pelo decurso de seu prazo de vigêncial
b) pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo gestor do

contrato:
c) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo, desde que

haja conveniência para a CMBHI
d) por determinação judicial;
e) por ato unilateral da CMBH.

6.2 A rescisão unilateral do contrato prevista na subcláusula anterior poderá ser
promovida pela CMBH nos seguintes casos:

a) inexecução parcial ou total das obrigações contratuaisl
b) declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial

da CONTRATADA, no curso da execução deste contratos
c) injustificada baixa na qualidade do objeto executado, a juízo da CMBH.€

0
6.3 A decretação da rescisão unilateral poderá ser cumulada com a aplicação da

multa contratual e de outras penalidades legalmente admissíveis.

©

&
7-SANÇÕESADMINISTRATIVAS

7.1 Pela inexecução total ou parcial deste contrato poderá a CMBH aplicar à
CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as
seguintes sanções:

a) advertência;
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na

execução do objeto ou por dia de atraso no cumprimento contratual
ou legal, até o 30' (trigésimo) dia, calculada sobre o preço total do
contrato, por ocorrências

multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o preço total do contrato,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou
no cumprimento de obrigação contratual ou legall

multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o preço total do
contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir

&«, ~.--'x:&



do contrato ou der causa à sua rescisão. bem como nos demais
casos de descumprimento contratual, quando a CMBH, em face da
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade
superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicadas

e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do
Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anosl

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgão público;
g) rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação

de qualquer das penalidades anteriores.

7.2 As sanções definidas no subitem 7.1 poderão ser aplicadas pelas seguintes
pessoas, autonomamente:
a) letra "a" --> pelo Presidente, pelo Diretor, ou equivalente, da área

gestora do contrato, pelo Gestor do Contrato;
b) letras "b", ''c" e "d"--> pelo Presidente, pelo Diretor, ou equivalente, da

área gestora do contratos
c) letras "e", "f' e "g" --> pelo Presidente.

)

7.3 Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos
devidos pela CMBH, e, na insuficiência ou falta desses, serão descontados
da garantia contratual.

7.3.1 - Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos
pagamentos devidos pela Câmara Municipal ou da garantia
contratual, deverá a contratada recolher a diferença no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar de notificação específica para esse

7.3.2 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no parágrafo anterior
o valor da multa sofrerá correção diária pelo IPCA-E a partir da data
da notificação.

fim
@'

7.4 Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades
definidas nas letras "e", ''f' e "g" cumulativamente com a multa cabível.

7.5 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo
administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

7.6 - Para os fins do subitem 7.1, entende-se por "preço total do contrato" aquele
assim indicado no ANEXO ll.

8 - ADITAMENTO

Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e
sempre por meio de termo aditivo.

F
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE ''

9-PEÇASINTEGRANTES DOCONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente contrato o edital do
certame que o fundamenta, a documentação e a proposta comercial da
CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o edital e com o contrato, bem
como os demais documentos descritos no preâmbulo deste contrato.

IO-FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir as
dúvidas oriundas deste contrato.

ll-ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato
em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

f
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ANEXOIDOCONTRATO
TERMODE REFERENCIA
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-ANEXOlIDOCONTRATO-
PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA
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ANEXO 
- Retificação da cláusula referente a protocolo de pedidos de 

esclarecimentos e impugnações ao edital - 

 
Na cláusula 19.1, referente a protocolo de pedidos de esclarecimentos e 

impugnações ao edital, onde se lê,  

 

“por escrito, entregando o documento respectivo na Seção de Apoio a 

Licitações da CMBH, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, sala A-121, 

Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, no horário de 9:00 

às 18:00 horas dos dias úteis” 

 

leia-se,  

 

“por escrito, entregando o documento respectivo na Seção de Apoio 

Operacional da CMBH, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, sala B-

104, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, no horário de 

9:00 às 15:00 horas dos dias úteis ou na Seção de Apoio a 

Licitações da CMBH, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, sala A-121, 

Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, em dia útil a ser 

previamente agendado pela interessada com no mínimo 1 (um) dia 

de antecedência a essa entrega, pelo telefone (31) 3555-1249 ou 

pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.” 


