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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 O piesente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de software para gestão de pessoal, gestão de controle
interno, gestão de contratos e convênios e serviços de hospedagem via Nuvem.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Considerando a necessidade na continuidade na organização da Administração Pública
deste Município, visando dar maior celeridade aos procedimentos financeiros, orçamentários,
patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalização das atividades econômicas, visando a
busca de melhores resultados e de uma gestão pública eficiente, faz-se necessário à
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de software para gestão de
pessoal, gestão de controle interno, gestão de contratos e convênios; e serviços de
hospedagem via Nuvem para que os serviços sejam realizados de forma mais rápida e eficaz
proporcionando melhor desempenho nas atividades ordinárias desenvolvidas pela Prefeitura
Municipal, e no intuito de atender as recomendações dos órgãos de Controle e Fiscalização,
bem como, sua modernização, gestão pública eficiente, transparente, visando o gerenciamento
das infonnações da respectiva aérea e aperfeiçoar os mecanismos de caráter legal, social e
tecnológico.

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS

3.1 Implantação:

®  Instalação do software;

»  Parametrização do sistema;

*  Conversão e importação dos dados do sistema anterior;
9  Alterações no programa para adequar as mudanças da legislação.

A implantação deverá ser efetuada em até no máximo 5 (cinco) dias a contar da ordem
de serviço ao ganhador do processo licitatório, podendo aumentar a pontuação técnica aos
fornecedores que diminuírem o prazo de conversão implantação dos sistemas integralmente.

Os sistemas referidos serão fornecidos a CONTRATANTE via internet, com liberação
de download na página da CONTRATADA. Excepcionalmente havendo necessidade de
treinamento presencial, este ministrado pela CONTRATADA com custos para a
CONTRATANTE.

4. DETALHAMENTO ESPECÍFICIO - CARACTERÍSTICAS MÍNINAS
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4.1 Implantação e prestação de serviços de locação de Softwares, com acesso via internet,
que atendam legislações específicas, em especial os departamentos da Administração de
Pessoal - Folha de Pagamento, Controle Interno, Tesouraria, Portal de Transparência, E-sic,
tudo em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos no Termo de
Referência, tudo em franco atendimento à Legislação vigente e às normativas do Tribunal de
Contas do Estado, para atendimento da Prefeitura Municipal, demais órgãos e fundos
municipais.

4.1.1 Outros serviços a serem contratados:

4.1.1.1 Publicação Eletrônica dos Anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal em
formato PDF em página da internet;
4.1.1.2 Publicação eletrônica dos quadros e demonstrativos em cumprimento da Lei n°
9755, de 16/12/1998, Instrução Normativa TCU n° 28, de 05/05/1999 e Ofício Circulai-
n° 04/99 -TCU/SEGECEX, de 14/06/1999 em página da internet.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Perfil da empresa a ser contratado

5.1.1.1 Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica.

5.1.1.2 Atuação: CNPJ condizente com o objeto da dispensa.
5.1.1.J Possuir Atestado(s) de capacidade técnica ou Declaração que comprove(m)
que Empresa ou seu o corpo técnico tenha executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, íederal, estadual, municipal, ou ainda, para
empresas privadas, serviços de características técnicas similares as do objeto do
presente Termo Referência.

6. DO CRITÉRIO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

6.1 Será escolhido o fornecedor que apresentar menor preço global, que esteja devidamente
habilitado conforme a Lei 14.133/2021, que preencha e obedeça a todos os requisitos deste
Tenno de Referência.

7. DA ESTIMATIVA DE PREÇO

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. VALOR MENSAL VALOR TOTAL

1

Contratação de empresa para prestação de
serviços de locação de software para gestão
de pessoal, gestão de controle interno,
gestão de contratos e convênios; e seiwiços
de hospedagem via Nuvem.

12 meses R$ 3.800,00 R$ 45.600,00
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7.1 Nos preços apresentados deverão estar ineluídas todas as despesas com materiais, mão
de-obra, feixamentas, equipamentos, transporte na localidade da sede da entidade, seguros,
taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos
sociais, salários, custos diretos e indiretos e quaisquer outros encargos, quando necessários à
perfeita execução do objeto.

8. DESCRIÇÃO DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DO
SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO, CONTRATO,
CONVÊNIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM VIA NUVEM.

8.1 SISTEMA DE CONTROLE E EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA
ÓRGÃOS PÚBLICOS EM AMBIENTE WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 E 8.

- Principais características:

- Multiprocessamento, permitindo a geração de várias folhas dentro de um mesmo mês, Ex:
Folha Normal, 13° Salário (aniversariantes. Adiantamentos, Normal), Férias, e outros;
- Exportação de dados para atendimento das resoluções normativas dos Tribunais de Contas;
- Exportação de dados para diversos Bancos, pagamento eletrônico;
- Emissão das Guias de Recolhimento, GPS e Estatutário;
- Banco de dados em ACCESS ou SQL-Server;
- Aplicativo Integrado para Controle e emissão de Recihos de Diárias, com geração de dados
para prestação de contas aos Tribunais;

8.1.1 EXPORTADOR DE DADOS

Aplicativo para se efetuar a exportação de dados do sistema de Folha de Pagamento:
Exportação de dados para:

- Tribunais de Contas:

- Bancos:

- Banco do Brasil S/A - Cadastro de Sei-vidores

- Banco do Brasil S/A - Pagamento mensal

- Banco do Brasil S/A — Pasep - Cadastramento.
- Banco do Brasil S/A - Pasep - Pagamento.

- Caixa Econômica Federal.

- Bradesco.

- Receita Federal:

- Secretária de Receita Previdenciária - Dados Folha

- DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.

- GDRAIS - Gerador de Declaração da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
- Previdência Social:

- SEFIP - CEF
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8.2 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- Patrimônio-Sistema para Controle de Patrimônio Público;
- Contrato-Sistema para Controle de Contratos Públicos;

- Convênio-Sistema para Controle de Convênios Públicos;
- Folha Pag-Sistema para confecção e emissão de Folha de Pagamento;
- Fornecimento de acesso a Disco Virtual via Internet.

8.3 SISTEMA DE CONTRATOS

- Permitir cadastrar os contratos, com informações: Fornecedor Contratado; Tipo do contrato;
Responsável Jurídico; Dados da licitação; Gestor do contrato; Data de início e término;
Objeto do contrato;

- Acompanliamento do contrato de forma facilitada e rápida, permitindo pesquisar pelo
número do contrato, fornecedor e tipo de contrato.
- Acompanhar o status atual do contrato, marcando o mesmo como ativo ou vencido e

pennitindo prorrogar o prazo do mesmo através de aditivos.
- PeiTnitir vinculação com o sistema de licitação para preenchimento automático de diversos
campos inerentes a ambos os sistemas

- Permitir cadastro das unidades orçamentárias bem como as ações do orçamento ligadas ao
contrato.

- Permitir cadastro de providências sobre o contrato

- Permitir cadastro de aditivo de contrato podendo majorar valor, prazo e alterar razão social.
- Permitir cadastro de Acompanliamento de contrato durante todo o prazo do contrato
- Permitir cadastro de documentos anexos diversos inerentes ao contrato

- Manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi unilateral ou
bilateral e o tipo de alteração contratual, tais como: acréscimo, diminuição, equilíbrio
econômico-fmanceiro, prorrogação, rescisão.
- Acompanhamento do calendário de vencimentos de contratos.

- Acompanhamento financeiro do contrato listando empenhos, liquidações, ordens de
pagamento e fontes de recursos utilizados pelo contrato, com a possibilidade de gerai"
relatório.

- Possibilitar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: Motivo da rescisão; Data do
termo, da rescisão e da publicação; Valor da multa e indenização; Fundamento Legal;
Imprensa oficial;

- Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios.
- Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados
digitalmente.

- Permitir criação de usuários bem como cadastro de permissões de acesso às telas do sistema.
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8.4 SISTEMA CONVÊNIO

8.4.1 Sistema para inclusão e controle dos convênios firmados pela entidade contendo as
seguintes funcionalidades:

- Cadastro do convênio contendo o beneficiado, espécie, vigência, número do processo
dentre outras opções pertinentes ao convênio.
- Cadastro de unidades orçamentárias vinculadas ao convênio.

- Cadastro de contas bancárias e de caixa vinculadas ao convênio

- Cadastro de aditivos do convênio

- Checklist permitindo assim acompanhamento total do convênio
- Cadastro do cronograma de desembolso.

- Cadastro das Etapas de Transferência.

- Cadastro de Solicitação/Providência vinculados ao convênio.

- Agenda com eventos ligados aos convênios.

Movimentação Financeira do Convênio trazendo detalhadamente empenhos,
liquidações, ordens de pagamento, fontes de recursos, receitas e bens ligados ao
convênio.

- Cadastro do Plano de aplicação dos recursos financeiros.
- Permitir cadastro de assinaturas e chancelas

- Permitir salvar relatórios em PDF simples, possibilitando que sejam assinados
digitalmente.

- Permitir criação de usuário e definição de atribuições e permissões no sistema.

8.5 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM VIA NUVEM.

- A contratada disponibilizará serviço de hospedagem e acesso direto aos bancos de dados a
serem utilizados nos aplicativos e serviços contratados.
- A contratada fica responsável pela administração, gerenciamento e guarda dos Bancos de
Dados.

- A contratada efetuará a configuração de acesso dos aplicativos e serviços contratados às
bases de dados em quantos computadores forem necessários, sem limite de aeessos
simultâneos;

- Disponibilidade de acesso 24 horas por dia de qualquer lugar.

8.6 SERVIÇOS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Possibilitar o acesso via WEB de toda a movimentação de reeeitas despesas e atos
municipais, dando assim acessibilidade aos cidadãos de todas ações do munieípio, devendo
apresentar as seguintes características ou possibilidades:

8.6.1 Deverá publicar as informações com até 24 horas após o seu lançamento;
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8.6.2 O Usuário poderá escolher se a publicação será automática ou se será publicado
através de um comando seu.

8.6.3 Apresentar gráficos da receita, facilitado assim o entendimento da infonnação;
8.6.4 Pesquisai" receita por órgão, mês e ano;
8.6.5 Permitir visualizar detalhadamente a receita individualmente;
8.6.6 Pesquisar despesa por órgão, mês e ano;
8.6.7 Permitir visualizar detalhadamente a despesa individualmente;
8.6.8 Pesquisar empenhos por Órgão, fornecedor, função, elemento, demonstrando toda a
movimentação dos respectivos empenhos;
8.6.9 Pesquisar Liquidações por Órgão, fornecedor, função, elemento, demonstrando toda a
movimentação dos respectivos empenhos;
8.6.10 Pesquisar ordens de pagamentos por Órgão, fornecedor, função, elemento,
demonstrando toda a movimentação das respectivas ordens de pagamento;
8.6.11 Demonstrar todos os servidores municipais com seus respectivos cargos e lotações;
8.6.12 Publicar os relatórios de Execução Orçamentária da LRF
8.6.13 Publicar os relatórios de Gestão Fiscal da LRF

8.6.14 Publicar os relatórios de Metas e Riscos Fiscais da LRF

8.6.15 Publicar os relatórios de Execução Orçamentária do Balancete Mensal
8.6.16 Publicar os Balanços Gerais
8.6.17 Publicar a Lei Orçamentária Anual

9. DA METODOLOGIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá:

9.2 Descrever as ferramentas utilizadas em cada fase da metodologia, possibilitando ganho
de produtividade nos trabalhos de implantação;
9.3 Demonstrar a compatibilidade da metodologia com o software a ser implementado,
apresentando ferramentas que direcionem as atividades de configm"ação;
9.4 Descrever os métodos utilizados para realização e controle dos testes de validação dos
processos configurados;

9.5 Apresentar as ferramentas e padrões utilizados na documentação técnica e funcional das
configurações;

9.6 Apresentar os métodos de controle de qualidade a serem utilizados em cada fase do
projeto;

9.7 Todas as atividades componentes das metodologias a serem adotadas devem ser
descritas em língua portuguesa, assim como todos os demais elementos.

10. SUPORTE TÉCNICO

10.1 As solicitações de atendimento por parte do cliente deverão ser protocoladas junto ao
fornecedor contendo a data e hora da solicitação, a descrição do problema, o nível de
prioridade para o atendimento desta solicitação e uma numeração de controle. Para cada
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problema uma única solicitação deverá ser protocolada, com possibilidade de utilização de
formulários via browser na internet;
10.2 Os serviços mencionados acima compreendem a garantia de esclarecimentos de
dúvidas, através de telefone, fax, Internet ou diretamente nas instalações da CONTRATADA
e será prestada em dias úteis, de segunda a sexta-feira. Deverá ser garantido o atendimento,
em português, para pedidos de suporte no horário das 08:00 h às 18:00 h, de segunda às sextas
feiras;

10.3 O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a
prover o devido suporte ao sistema, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o
atendimento a quem o faça;
10.4 A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente o sistema do cliente de
fomia a poder verificai" condições de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes
internos da empresa fornecedora do sistema;
10.5 Deverá ser garantido à CONTRATANTE o tempo de início dos trabalhos necessários
para a correção das falhas do software de acordo com as prioridades estabelecidas quando da
abertura do chamado técnico, o tempo deverá ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas
(Exemplo: necessidade de relatório específico);
10.6 Deverá conter ferramentas que possibilitem a monitoração e correção, se necessário, do
desempenho, em termos de utilização e tempos de resposta para os usuários do sistema;
10.7 E imprescindível que nas consultas seja infomiado o problema observado, programas
envolvidos, e o nome da pessoa que está fazendo contato.
10.8 Na eventual necessidade do acesso a arquivos da CONTRATANTE para a resolução de
algum problema fica garantido por parte da CONTRATADA o total sigilo das informações
neles constantes.

11. MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO

11.1 A atualização por parte da CONTRATADA compreende:

- Garantia de funcionamento dos sistemas fornecidos a CONTRATANTE, quando este
apresentar falhas, limitando-se à sua substituição por uma cópia corrigida.
- Direito de pleno atendimento à legislação em vigor, colocando à disposição da
CONTRATANTE uma versão dos sistemas com as devidas alterações, sempre que as novas
normas assim exigirem.

- Direito de a CONTRATANTE retirar as novas versões com todas as modificações que a
eritério da CONTRATADA venham a ser introduzidas nos sistemas, no intuito de garantir a
evolução tecnológica e otimização dos programas e suas rotinas.
- A manutenção deverá abranger a atualização de versões dos softwares licitados, assim como
a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de programação das versões em uso para
garantir a operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades descritas anteriormente,
mantendo as parametrizações e eustomizações já efetuadas e gai"antidas e aquelas que se
fizerem neeessárias em virtude de mudanças na legislação durante toda a vigência do contrato
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12. TREINAMENTO

12.1 A CONTRATADA disponibilizará os seguintes instrumentos através de: manual On
line em língua portuguesa, contendo detalhadamente a funcionalidade de cada módulo, chat
On-line para dirimir eventuais dúvidas relativas ao sistema e conexão remota, bem como
vídeos explicativos diretamente da página da CONTRATADA.

13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

13.1 A vigência do Contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura de termo de contrato, ou da ordem de serviço, podendo, no interesse da
administiação, mediante Termo Aditivo ser prorrogado de acordo com o disposto no artigo
107, da Lei 14.133/2021.
13.2 O piazo total para execução dos serviços será de 12 (doze) meses contados a partir da
emissão da Ordem de Serviços, emitida por este, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessíveis períodos conforme preceitua nos artigos 106 e 107 ambos da Lei 14.133/2021.
13.3 À Administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o
Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021.
13.4 Havendo pendências e/ou trabalhos em execução, as partes definirão, através de um
Termo de Enceiramento de Contrato, as responsabilidades relativas à conclusão das
pendências.

14. DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

14.1 A contratação fundamentada nos pressupostos do art. 75, II, da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os
serviços, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recm-sos Humanos, dentro
das normas do Contrato.
b) Requisitar os serviços contratados e planejar as prestações eventuais
c) Acompanliar e fiscalizar o andamento dos serviços, assegurando-se, de forma
preventiva e coiTetiva, da prestação dos serviços.
d) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
e) Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação
dos serviços e o atendimento das exigências contratuais.
f) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocomência relacionada com a execução
do serviço.
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g) Realizar, através do Fiscal de Contrato, os controles de demanda de utilização dos
serviços, devendo tais registros constarem em documentos específicos, atualizados
mensalmente e integrados nos autos do processo de pagamento
h) Efetuar o pagamento a CONTRATADA pelos serviços prestados, nas condições e
preços pactuados, à vista da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, depois de constatado o
cumprimento de todas as formalidades e exigências contratuais.
i) Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de
Referência com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética;
b) Executai- os serviços, rigorosamente nas especificações, prazos e condições
estabelecidas neste instrumento;
c) Fornecei mão-de-obra profissional qualificada e habilitada, disponibilizando seus
currículos, e cumprii com as obrigações trabalhistas, devendo todos os profissionais de nível
superior ter registro nos respectivos órgãos de classe;
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou
orientações se obriga a atender prontamente;
e) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do
contrato a ser firmado;

f) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado pai-a qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização da contratante;
g) Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao
comportamento, discrição e urbanidade na relação interpessoal;
h) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar
sempre dentro dos prazos estabelecidos;

i) Cumprir rigorosamente as cláusulas e condições ora estabelecidas
j) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Termo de Referência;
k) Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contrate, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
1) Comunicar ao CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro
do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovação.

m) Responderá, de maneira absoluta e inescusàvel, pela perfeita condição dos sérvios
prestados;

n) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários na execução dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato;
o) Responsabilizar-se por todas as taxas e despesas intrínsecas da prestação do serviço,
sejam de ordem administrativa ou de ordem trabalhista com pessoal de sua contratação
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necessária à execução do objeto contratual, inclusive os encargos relativos à legislação
trabalhista e as despesas com locomoção, hospedagem e alimentação;
p) Atender prontamente as requisições da CONTRATANTE para prestação dos serviços
de assessoria e consultoria, descritas neste Termo de Referência;
q) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de
Referência;

r) Declarar-se ciente de que na violação das obrigações assumidas nos termos do presente
contrato, responsabilizar-se-á civil e criminalmente por seus atos e omissões e pelas perdas e
danos a que lhe der causa sem prejuízo das multas e demais sanções estabelecidas neste
instrumento.

s) Acatar as orientações da Secretaria Municipal de Educação, sujeitando-se a mais ampla
e iiTestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
fonnuladas;

t) As eventuais consultas formuladas por servidores municipais, objetivando elucidar
dúvidas, poderá ser efetuada informalmente via telefone ou pessoalmente, ou através e-mails,
ou correspondência durante o expediente normal de funcionamento da Prefeitura, sem limite
de quantidade.

17. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

17.1 O pagamento será efetuado, mensalmente, por meio de transferência eletrônica, em
conta corrente ou através de ordem bancária, em conta corrente da CONTRATADA, após
aferição dos respectivos serviços pela fiscalização designada pela Prefeitura Municipal de São
Domingos do Azeitão/MA, no prazo de até 10 (dez) dias, após apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, depois de efetuadas todas as conferências;
17.2 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regulaiidade fiscal, constatada por meio de consulta online ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à

documentação mencionada no 68 da Lei n° 14.133, de 2021, ou através do envio da
documentação pelo Contratado. Assim, antes de cada pagamento à contratada, será realizada
consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
Termo de Referência.

17.2.1 Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do ait. 31 da Instrução Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

17.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciai--se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
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17.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
17.5 Constatando-se a situação de iiTegularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
17.6 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

17.7 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
17.8 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regulaiize sua situação.

17.8.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

17.9 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

17.9.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

17.10Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fi ca convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = N X Vp X (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada pai-a pagamento e a data
do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100

11
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17.11 Os pedidos de reajuste de preços e de readequação por desequilíbrio, dev^^ ser
apresentados por escrito e acompanhado de documentos pertinentes para análise e dirigidos a
Comissão Permanente de Licitação.
17.12Na hipótese de a CONTRATADA não pleitear o reajuste, o mesmo permanecerá
inalterado.

18. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

18.1 Nos teimos do art. 117 da Lei n° 14.133, de 2021, será designado representante para
acompanhai e fiscalizai os serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências
1 elacionadas com a execução e deteiminando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

18.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer in-egularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocomência desta, não implica em
con-esponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 120 da Lei n° 14.133, de 2021.
18.3 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
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminliando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

19. DA SUBCONTRATAÇÃO

19.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

20. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

20.1 O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 140,1, "a" e "b" da
Lei n° 14.133/2021.

21. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

21.1 Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei n° 14.133/2021,
com a apresentação das devidas justificativas.

22. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1 Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as
penalidades previstas no art. 155 a 163 da Lei n° 14.133/2021.
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22.1.1 Em caso de aplicação de multas, será calculada na fonna do edital ou do

contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e
será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art.
155 da Lein° 14.133/2021.

22.1.2 As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de
força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo
CONTRATANTE.

22.1.3 As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou
cobradas judicialmente.

23. DO FORO

23.1 fica eleito o Foro da Cidade de São Domingos do Azeitão/MA, para dirimir quaisquer
dúvidas porventura oriundas deste Termo de Referência.
23.2 E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente, firmando-o
em vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Domingos do Azeitão/MA, 22 de março de 2022.

'  EFISSON GOMES PEREIRA
Diretor de Departamento

APROVO NA FORMA DA LEI

São Domingos do Azeitão/MA
/ e?3 ! Z^Z-Z

13


