MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d’Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de serviços continuados de cessão e licenciamento de uso de sistemas de
informática integrados, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, para
atender às necessidades do Município de Olho d’Água das Flores, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos abaixo:

LOTE ÚNICO - cessão e licenciamento de uso de sistemas de informática integrados
ITEM

DESCRIÇÃO DETALHADA DO(S) SERVIÇO(S)

1.1

Implantação do Sistema

1.2

Cessão e uso de sistema de informática integrado

UNID. DE
MEDIDA

QUANT.
EXIGIDA

UNIDADE

1

MÊS

12

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A presente licitação servirá para a contratação dos serviços acima elencados, necessários à
execução das atividades desenvolvidas por esta Administração – Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
2.2. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por itens
que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, não ocasionando assim restrições
na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado
ao objeto da licitação, potenciais contratadas, possuem plena capacidade para a execução total
dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a redução nos valores individuais dos serviços
para a obtenção de menor preço global por lote, além de evitar que a adjudicação do objeto da
licitação a um número grande de prestadores afete a eficiência das atividades administrativas
desenvolvidas, bem como a continuidade dos serviços prestados pela administração, por vezes
comprometidas pelos eventuais descompassos na execução dos serviços que resultam ainda em
prejuízo aos usuários da rede pública de serviços.
3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
3.1.1. emitida a solicitação a contratada terá o prazo de 0 2 (dois) dias para executar os
serviços;
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3.1.2. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS
4.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002.
5. MÉTODOS E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. O Local da prestação dos serviços será a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo.
5.2. A Contratada obedecerá às normas e horários estabelecidos pela Administração.
5.3. Os serviços deverão ser executados por técnico devidamente habilitado, através da
apresentação de documentos comprobatórios de conclusão de cursos.
5.4. Para a execução dos serviços, a Contratada poderá utilizar todos os equipamentos e materiais
pertencentes à Contratante.
6. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS
6.1. Cadastro multi-empresas e multi-usuários com acesso e restrições por níveis de usuários;
6.2. Cadastro total de servidores (efetivos, comissionados, contratados, entre outros);
6.3. Movimentação financeira por tipo de cálculo, global ou por grupo (centro de custo,
localização);
6.4. Elaboração de folha de pagamento mensal, complementar, adiantamentos, entre outros, ou
através de importação de eventos;
6.5. Cálculo de 13º salário com base na remuneração integral, com base na média anual, ou por
eventos que compõem a remuneração, ambos proporcionais à data de admissão;
6.6. Cálculo automático e controle de pensões alimentícias;
6.7. Elaboração de relatórios gerenciais da evolução das verbas de folha de pagamento;
6.8. Customização de relatórios para atender as diversas especificidades;
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6.9. Exportação de arquivos: SEFIP (INSS), DIRF (Imposto de Renda), RAIS, SICAP (Tribunal de Contas),
SAGRES, MANAD, BANCOS;
6.10. Acompanhamento mensal de empréstimos consignados e contracheque online;
6.11. Realização de capacitação inicial e continuada para a equipe do Setor Pessoal da
Administração sobre o gerenciamento do software em relação aos procedimentos administrativos
necessários, abrangendo exposições teóricas e orientações técnicas.
7. DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Será exigido da potencial Contratada a realização de demonstração do software com os
procedimentos administrativos referentes à prestação dos serviços propostos, no prazo de 02 dias
úteis, contados da solicitação, sob pena de não contratação.
8. DA VISTORIA
8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, poderá ser realizada vistoria
nas instalações do local da prestação dos serviços, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda à sexta feira, das 08 às 12 horas, até o dia anterior a realização da sessão
pública, devendo o agendamento ser efetuado previamente no telefone XXXX – XXXX.
8.2. Para a vistoria, deverá o representante estar devidamente identificado.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada obriga-se a:
9.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
9.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
imediatamente, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
9.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Contratante ou a terceiros;
9.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
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9.1.5. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;
9.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade
à Administração;
9.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

da

9.1.8. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
9.1.9. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.1.10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.11. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
9.1.12. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. A Contratante obriga-se a:
10.1.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente
do Termo de Referência;
10.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
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como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis;
10.1.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
10.1.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
10.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
11. AVALIAÇÃO DO CUSTO
11.1. O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de
empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto.
11.1.1. A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do procedimento da
licitação, podendo ser informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à
Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços físico e eletrônico constantes no
respectivo Edital, nos termos do Acórdão 1153/2013 do Plenário do TCU.
12. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de
1993.
12.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
12.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência.
12.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme
o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
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não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002,
a Contratada que, no decorrer da contratação:
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
13.1.2. Apresentar documentação falsa;
13.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.4. Cometer fraude fiscal;
13.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do
contrato.
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Olho d’Água das
Flores, pelo prazo de até dois anos;
c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal.
d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco
anos;
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e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e
de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, se houver, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
13.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
13.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.
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