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1. ORGAO: MATO GROSSO PARTICIPA<;OES E PROJETOS S.A. - MTPAR

2.

TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO N2. 001/2017.

20454/2017.

3.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

4.

DESCRl<;AO DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO:

CAPACITA{;:AO

NQ,

EQUIP AMENTOS DE APOIO

()

CONSUL TO RIA
IAUDITORIAI AS SESSO RIA

BENS PERMANENTE ()

CONTRATA{;:AO DE
EMPRESA (X)

O

BENS DE CONSUMO ()

()
5. AREA SOLICITANTE/RECEBEDORA-FISCALIZADOR

5.1. UNIDADE SOLICITANTE/RECEBEDORA:
Diretoria Administrativa

5.2. UNIDADE FISCALIZADORA:
Gerencia

de planejamento,

orcarnento e contabilidade

Gerencia

de pessoal e financeira

6. OBJETO SINTETICO:
Fornecimento de hcencas/irnplantacao
lntegrado

para Contabilidade,

Pagamento
de

(integrado

lnstalacao,

parametrizacao,
fornecimento

backup,

e manutencao

Escrlturacao

com o sistema
migracao

adequacao,
de atualizacoes

Fiscal, Controle Patrimonial

Fiplan-Mato

Grosso), contemplando

de dados/Conversao

implantacao,
do aplicativo,

de uso software

treinamento,

de Dados

aplicativo
e Folha de
os services

(se necessana),

rnanutencao,

suporte

e

para utiliza~ao da MT Participacoes

e

Projetos S.A.
7. JUSTIFICATIVA:
Considerando
a necessidade
executadas nos departamentos
Considerando

a irnportancia

de melhorar
a eficiencia no ambito das atividades
contabil, financeiro e pessoal da empresa;
de se produzir tnforrnacces

gerenciais que permitam

a

tomada de decis5es por parte da diretoria executiva da lnstituicao:
Considerando

a obrigatoriedade

de se emitir relat6rios e prestar contas junto aos orgaos

de controle da administracao

publica:

Considerando

de atender os prindpios

a necessidade

fundamentais

da administracao

publica, disposto na Constituicao Federal, alern de cumprir as exigencies

da Lei nQ 6.404

de 15 de dezembro de 1976 e da Lei nQ 4.320 de 17 de rnarco de 1964 e demais norma
correlatas,

assim come o Decreto nQ 11 de 27 de janeiro de 2015.e o Decreto nQ 6.022,

de 22 de janeiro de 2007, que institui o SPED (Sistema Publico de Escrituracao

Digital) e

o EFD (Escrtturacao Fiscal Digital).
Frente as consideracoes,

faz-se necessario a contratacao de empresa para fornecimento

de llcenca/implantacao

e rnanutencao de uso de software aplicativo lntegrado para

Contabilidade,

Escritura~ao

Pagamento(integrado

Fiscal,

Controle

Patrimonial

e

Falha

com o sistema Fiplan-Mato Grosso), contemplando

instalacao, rnigracao de

dados/Conversao de Dados (se necessarla),

adequacao,

implantacao,

treinamento,

manutencao,

suporte

atuallzacoes

do aplicativo, para utilizaceo da MT Participacoes

de

os services de
pararnetrizacao,

e fornecimento

de

e Projetos S.A.

8. ESPECIFICA<;AO DO OBJETO
ITEM

ESPECIFICA<;AO

QTD

UNI DADE

VALOR

1

Unidade

R$7.776,76

12

Meses

R$ 9.696,00

ticenca de uso de Softwares: Escritura
Fiscal,
Fol ha
de
Pagamento,
1

2

Contabilidade
Geral,
Controle
Patrimonial.
Backup, conversao do banco de dados,
lmplantacao

e Treinamento.

Manutencao

e suporte

VALOR TOTAL: R$ 17.472,76 (Dezessete mil, quatrocentos
setenta e seis centavos)

e setenta e dois reais e

9. DESCRl<;AO DOS PRODUTOS/SERVl<;OS:
9.1 LICEN<;A DE USO DE SOFTWARES:
9.1. MODULO CONTABILIDADE com as seguintes
on-line ou atraves da disponibilizacao

funcionalidades:

de perfodos previamente

com o sistema de escrita fiscal, patrirnonio

lntegracao contabil

definidos pelo usuario

e folha de pagamento;

Funcionalidades:

Plano de contas flexfvel, com opcso de centre de custos; Hist6ricos padroes e flexlveis;
l.ancamentos

de partidas

dobradas,

hierarquico sem limites; Encerramento
automatica

simples

e futuras;

autcmatico

dos saldos no infcio do exerdcio;

Plano de contas com grau

das contas de resultado; Reabertura

Conctliacao

de arquivo digital do SPED Contabil - Gera~ao de arquivo

bancaria
digital

e contabll: Gera~ao

do Fcont - Gera~ao do

arquivo Since (RFB) - Gera~ao de arquivo do MANAD (INSS) - EFC - Aviso autornatico de
contas com saldos invertidos - Contas com saldo, mas nao movimentadas

no perfodo -

Contas sem lancarnento

mensal - Apuracso autornatica do lucre real - Transferencla

e

elirninacao

de

-

autornatlca

lancarnentos

Encerramento

Sincronizacao de cadastro entre pessoas - Controle

de lancarnentos

conciliar - Conclflacao de saldos das contas - Restauracao
exclufdos (lixeira) - tancamentos

pendentes

automatico
de cadastros

de exerdcio
conciliados

e a

e movimentos

para posterior efetivacao - Elaboracao e

execucao orcarnentaria

~I

- trnportacao

de dados de outros sistemas em lote via arquivo

texto ou Web Service - Exportacao dos relat6rios em diversos formatos (Excel, PDF, etc)
- lmportacao

de extrato

lanc;amentos

contabeis:

bancario

em formato

Relat6rios

de Concillacao:

hist6rico - Razao de conciliacao - Saldos
Contas sem lanc;amento
bancaria:

Relat6rios

Dernonstracao
acumulados

mensal

OFX para conciliacao
Balancete

divergentes

(alerta

e geracao de

contabil

- Contas nae movimentadas

de contas nao movimentadas)

das Demonstrac;6es

- Balancete

contabeis:

Balanc;o

-

- Conciliacao

Patrimonial

- DRE -

do resultado do Exercicio - DLPA - Dernonstracao de lucros ou Prejufzos
- DFC -

Dernonstracao

de Fluxo

de Caixa;

Demonstrativo

do Valor

Adicionado - OVA; Livros: Livro diario - Livro razao - Livro caixa - Emissao do livro LALUR
- Livro de Apuracao do Lucro Real e do termo de abertura/encerramento
Registro

dos Ajustes do Lucro lfquido;

demonstrac;6es
'\

.

contabeis

Relat6rios gerenciais:

- Analise vertical e horizontal

localizac;6es - Razao e balancete

- Emissao do

Calculo de fndices das

do balance,

DRE, contas e

da execucao orcamentaria - Movimentos de periodos -

Grafico com movimentos das contas - Estatfstica de rnovimentacao e uso por empresa.
9.1.2 MODULO ESCRITRA<;AO FISCAL com as seguintes
contabil

on-line ou atraves da disponibllizacao

usuario

com o sistema

lanc;amentos

contabeis

contabilidade;

em

ou ainda,

atraves

arquivo

posterior

importacao

fiscais Tributes

federais:

{decendial,

para

Apurac;6es
quinzenal,

lntegracao

de perfodos previamente definidos

contabilidade

Funcionalidade:

descentralizado
cumulativos),

de

funcionalidades:

mesal),

da exportacao
no

dos

sistema

substitufdo,

optantes

do Simples

(exportacso

isento,

nao-incldencia,

Nacional.

para contabilidade)

lntegracao

tributacao especial, entre

a

Contabil

ISS devido

- Contabilizacao

vista e a prazo - Contabillzacao

ISS

a outro municipio

- Conciliacao

- Criacao das contas contabeis,

no piano de contas automaticamente
e servicos

imune

e

ou nao

outros, ICMS antecipado, substituicao e diferencial de alfquota - Tributos Municipais:
normal,

de

IPI centralizado

PIS e CONFIS (cumulativos

CSLL e IRPJ (estimativa mensal ou trimestral),

pelo

e

dos lanc;amentos

com c6digo reduzido,

das operac;6es com mercadorias

das provis6es e retenc;6es dos tributos

federais - Opcao de criacao pelo usuario de outros valores a serem contabilizados
(cartao de credlto, cheque, entre outros) - Contabilizacao

do debito e credito do ICMS e

IPI por documento ou mensal. controles autornaticos: Geracao automatica de inventario
- FECOP - CIAP Modelo C- Demonstrative do ativo imobilizado - CIAP Modelo D - Ativo
lmobilizado

- Apropriacao

imobilizado - Calculo
transferencia

de creditos

do valor adicionado

do PIS e COFINS

- DIEF (CE) - Lanc;amento

de entradas; Obrigacoes mensais,

DIRF, DIPJ, PJSI, SINCO, demonstrativo,
PIS/PASEP - EFD SOCIAL (Desoneracao

nao-cumulativos

anuais e eventuais

SPED Fiscal

e Contabil

automatico

- Federais:

o
de

DCTF,

- SPED Fiscal COFINS

da Folha de Pagamento) - trnportacao de dados

atraves dos dados gerados no arquivo do Sintegra ; Declaracoes
e de varies outros munidpios;

sobre

Relat6rios:

municipais das capitais

Relat6rios em video, impressora, arquivo (pdf,

rtf, HTML e xis) e pore-mail - Dos pagamentos: DARF (tributos federais), DARF (Simples),

GARE(SP)

- ICMS - Dos livros fiscais:

Registro

de entrada

e de safdas,

Registro

de

prestacso de service, registro de apuracao do ICMS, registro de apuracao do IPI, registro
de inventarlo, pedido de uso de sistema eletronico e Leiautes. - Gerenciais:
estabelecimentos,

comparative

vendas x compras e fator de projecao de tributes

Estimativa de estoque - Outros: Listagem de ICMS, IPI, ISS, retencoes
sequencia de documentos

fiscais, resume de IPI por participante

E CFOP, forrnularios utilizados

Receitas por

e produtos primaries/regimes

e

e itens, quebra de

(DIPJ), resume por UF

especiais

9.1.3 MODULO PATRIMONIO com as seguintes funcionalidades:

(CE}.

0 software devera

permitir o controle dos bens patrimoniais; Controle flsico dos bens: Unidade, Filiais,
Centro de Custos, tocalizacao, Unidade de Neg6cios, Linhas de producao e Centres de
Responsabilidade;

Controle

por conjunto,

bens

agregados

ao item

principal,

componentes de um item com vida util diferenciada, etc; Controle contabil: Contas
contabeis, projeto de investimento, contas de ajuste de variacao patrimonial, contas de
reserva de reavaliacoes, obras em andamento, benfeitoria em im6veis de terceiros, etc;
Calculo da depreciacso ate o limite do Valor Residual - Valor de descarte; Configuracao
de calculo por moeda; Calculo da depreciacso por percentual de depreciacao no item

I

moeda; Calculo da depreciacao projetada; Bens adquiridos ou transferidos com data
retroativa; Bloqueio de calculo de um item ate ou a partir de uma data; Depreciacao
acelerada por turno de trabalho, incentivada, vida util econornica e prazo de locacao benfeitoria em im6vel de terceiros; Controle de bens ffsicos (sem calculo da
depreciacao], bens intangfveis: marcas, direitos, patentes e lnvestimentos.

Controle de

obras em andamento, adiantamento a fornecedores, irnportacoes em andamento, etc;
Calculo retroativo; Rateio de valores acumulados; Apuracao de ganhos ou perdas nas
baixas por allenacao: lntegracao contabil: Contabilizacao por centres de custos; Relac;ao
anaHtica ou slntetlca dos itens adquiridos; Relac;ao de itens baixados e transferidos;
Relat6rio razao auxiliar

mensal e acumulado; Relat6rio resume da depreciacso,

exaustao ou arnortlzacao: Situac;ao atual dos bens; Hist6rico de movimento; Ativo fixo;
lntegracao com o modulo de contabilidade e escrita fiscal.
9.1.4 MODULO DE FOLHA DE PAGAMENTO com as seguintes funcionalidades: Permitir

cadastrar, alterar, consultar

e emitir fichas de registros de empregados,

em

conformidade com as normas do Ministerlo do Trabalho e Emprego, para registro de
empregados informatizado, bem coma cadastrar, alterar, consultar registros de
estagiarios, comissionados e autonornos: Permitir elaborar relat6rio de funcionarios
com diversos filtros (ativos, desligados, lotacao, adrnissao, aniversariantes, etc} atraves
de gerador de relat6rios; 0 sistema deve estar preparado
diferentes

para aceitar matrfculas

de mesmo servidor e exibir mensagem de alerta

no momenta de

cadastramento de matrfculas de servidores que ja sejam cadastrados; Gerar as Fichas
Registros de Empregados; Armazenar para cada registro de vinculo funcional um
cadastro de dependentes com as diversas inforrnacoes de registro; Controlar os
dependentes dos funcionarios realizando a sua baixa automatics na epoca e nas
I

r;
r'';

condicoes devidas; Emitir fichas de dependentes para imposto de rend a e salario famllia:

Emitir etiquetas para CTPS e pasta funcional; Emitir a ficha de frequencla e a ficha de
anotacoes e atualizac;5es da CTPS; Emitir documento para cadastro do trabalhador no
PIS/PASEP; Emitir contrato de trabalho por tempo determinado e indeterminado e suas
prorrogacoes: Processar automaticamente todas as alterac;5es referentes ao contrato
de trabalho de funcionarios: Permitir o tratamento da Ficha Registro com foto;
Possibilitar a elaboracao de relat6rio de controle das avaliacoes e dos vencimentos do
periodo de experiencia dos funcionarios e dos contratos de estagio: Possibilitar registro
de treinamentos realizados;

Possibilitar as adaptacoes

as alteracoes legais e as

convencces coletivas; Permitir o armazenamento de hist6ricos de salaries, promoc;5es,
adicionais,

cargos comissionados,

gratificac;5es,

horarios,

centre

de

custos,

afastamentos e demais ocorrencias: Gerar automaticamente o hist6rico funcional a
partir das alteracoes no registro dos funcionarios: Permitir a integracao com software
de ponto eletronico a ser utilizado pela MT-PAR para insercao no sistema de folha de
pagamento das ocorrencias de ponto, como por exemplo, horas extras, faltas, atrasos,
e demais inforrnacoes necessarias, bem como o controle do banco de horas; Possuir
calendario com a possibilidade de cadastrar feriados, datas sem expedientes e datas em
que o expediente devera ser reduzido ou ampliado; Possibilitar o cadastramento de
diversos tipos de horarios de trabalho; Permitir a ernissao de portarias de norneacao,
designacao, substltuicao, prornocao, exoneracao, dernissao e etc; Controlar o hist6rico
das portarias dos servidores e as anotacoes eletrcnlcas na ficha do servidor; Emitir
relat6rios para analises gerenciais;
funclonarios

Permitir a ernissao

cadastrados por meio de um forrnulario

de declarac;5es

para

os

previamente determinado;

Realizar o calculo autornatico de pens5es alimentfcias conforme base determinada
judicialmente, registrando

os dados dos beneficiaries

de pensao e possibilitando

calculos diferenciados para beneficiaries, incluindo as deducoes legais; Possibilitar

a

criacao de verbas de calculo autornatico, de acordo com valores, percentuais ou
informac;5es pre-deterrninadas, atualizando conforme geracao das folhas mensais;
Controlar automaticamente o pagamento de verbas de duracao pre-deterrninada,
conforme geracao das folhas mensais; Controlar substituic;5es temporarias, registrandoas no hist6rico funcional e calcular o valor a ser pago das que gerarem impacto na folha
de pagamento [salario e gratificacao para o substitute, em verbas separadas); Permitir
edicao, inclusao e exclusao de verbas de modo manual; Emitir comprovante de
rendimentos pages ou creditados; Realizar o calculo de provis5es para ferias e 13Q
salario, o calculo do 13Q, adiantamento de 13Q, integral e complementar, junta a folha
normal ou em separado; Permitir simulac;5es de calculo de folhas futuras com ernissao
de relat6rios dos valores da folha de pagamento, incluindo: Sirnulacao de aumentos
salariais; Simulacao do pagamento de l3Q salarro: Simulacao do pagamento de ferias:
Calcular o pagamento retroativo de todas as verbas e beneffcios reajustados no caso de
o Acordo Coletivo assinado em data posterior a data-base, gerando automaticamente o
calculo dos impastos e os arquivos necessaries para o SEFIP do retroativo; Permitir o

controle, tratamento e geracao automatics

da folha de pagamento de 132 salario em

parcelas, podendo ser executado a qualquer tempo; Controlar o nurnero de ferias de
direito, ja adquiridas e nao gozadas, de acordo com a legislacao: Possibilitar o calculo de
ferlas individuais, coletivas, em lote, programadas e diferenca de ferias: Possibilitar ~
geracao de escala de fertas e suas alteracoes: Controlar prazos para gozo de ferias,
emitindo alertas para ferias perfodo concessivo de gozo com vencimento eminente;
Controlar aquisicao e atualizacao automatics da data de ferias, considerando faltas e
afastamentos ocorridos no perlodo aquisitivo

de ferias, solicitacao

de abono, de

adiantamento de 132 salarlo e ferias partidas; Controlar o parcelamento de ferias
(perfodo limite, intervalo entre as parcelas e periodo minima de gozo); Calcular
rernuneracao de ferias, inclusive abono pecuniario e a adiantamento do 132 salario:
Emitir aviso e recibo de ferias, separados; Gerar arquivos de inforrnacoes como SEFIP,
CAGED, RAIS, DIRF (Comprovante de Rendimentos Pages), em conformidade com as
versoes atuais e legislacao vigente;
considerando quantidade

Permitir o controle de auxilio

transporte,

de dias uteis, periodos de ferias e outros afastamentos;

Controlar, calcular e gerar guias

de pagamento

de encargos

legais e socials,

contribuicoes e impastos (IRPF, INSS, PIS, Contribuicao Sindical, Contribuicao Social e
outras guias); Permitir o cadastro de inforrnacoes de outro contrato de trabalho (duple
vfnculo) e teto INSS no outro contrato; Calcular bolsa-auxflio dos estagtarios com base
nos registros do controle de frequencia e recesso; Controlar e calcular o recesso de
estagiario: Emitir arquivo PPP - Perfil Profisslograflco Previdenciario:
Salano Contribuicso (RSC); Possibilitar a rnanutencao

Emitir Relacao de

dos dados de todos os

funclonarios e estagiarios desligados; Emitir aviso previo: Emitir Termo de Rescisao e
demonstrative do calculo de acordo com as normas do Ministerio do Trabalho e
Emprego; Gerar CAT - Cornunicacao de acidente de trabalho; Gerar arquivo GRRF.RE;
Comunicar a rescisao as demais areas do banco de dados; Realizar o calculo das verbas
rescis6rias com base nas inforrnacoes cadastrais (datas, saldos, tipo de contrato), bem
como dos descontos legais, pensao alimentfcia, valores pages a maior, etc; Busca
autornatica de valores a serem descontados, como adiantamentos (salario, ferias, 132
Salano], auxilio transporte, auxilio allrnentacao: Calcular automaticamente

todas as

verbas devidas no processo rescis6rio, como ferias indenizadas e proporcionais,

132

Salano indenizado, dias trabalhados, entre outras verbas a descontar ou pagar, advindas
da folha

de

pagamento,

beneffcios

sociais

ou

ponto

eletronico:

Atualizar

automaticamente todas as rescisoes contratuais realizadas na folha de pagamento e nas
demais ferramentas de RH; Calcular complementos de rescisao contratual e ferias,
sempre que houver reajuste salarial e/ou verbas que devam ser pagas para os
funcionarios demitidos e/ou em ferias: Permitir geracao de contracheques em arquivo
tipo TXT, PDF, RTF, ODF HTML e XLS para impressao, de modo selecionado ou coletivo;
Geracao de arquivos para Receita Federal e INSS (IN86 e IN12); lntegracao das provisoes
e rnovirnentacoes com o modulo ccntabll: lntegrar com o Sistema Fiplan - Mato Grosso.
lntegrar sistema SEAP.

[~I
9.2 BACKUP E CONVERSAO DO BANCO DE DADOS, IMPLANTAtAO E TREINAMENTO
compreende a instalacao, configuracao e parametrizacao do sistema; acesso simultaneo
de 3 usuarios: treinamento dos 3 usuarios na sede da contratante;

9.3 MANUTENtAO E SUPORTE compreende acesso 24h a equipe de suporte tecnico
com atendimento na sede da contratante, na sede da contratada e por telefone e/ou
por via chat com acesso remote; atualizacoes peri6dicas dos softwares de acordo com
as legislacoes vigentes ou inovacoes operacionais e tecnol6gicas.
9.4 FUNCIONALIDADES
9.4.1 O acesso aos m6dulos do software devera ser realizado somente por pessoas
cadastradas conforme o perfil de atribuicso autorizado.
9.4.2 Os perfis e atribuicoes dos usuarios serso definidos pelo Gestor da MT PAR.
9.4.3 O sistema devera registrar o acesso dos usuarlos, bem como identificar quais
operacces foram realizadas no sistema.
9.4.4

0

software

deve

possuir

realizacao de tarefas concorrentes
9.4.5 O software deve possibilitar

rnultiusuario,

ambiente

permitindo

a

"on line" e "real time".
a pararnetrizacao

para ernissao de relat6rios

com

identificacao da MT PAR, logomarca e timbre do governo conforme definido pelo gestor.
9.4.6 0 software deve emitir relat6rios gerenciais
9.4:7 A Contratada devera disponibilizar

um manual de operacoes em portugues,

9.4.8 As inforrnacoes do software deverao ser em lingua portuguesa.
9.4.9 O software

deve possibilitar

a execucao das retinas de "backup/restore"

do

sistema operacional.
9.4.10 A licenca do software deve ser disponibilizada

io. QA EXECUtAO

para acesso em 03(tres) maquinas.

DO CONTRATO

· 10.1 Da trnplantacao
10.1. As licences deverao ser fornecidas no prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega
de todas as informacoes e base de dados pelos Setores interessados na contratacao,
correndo conta e risco da contratada, a necessaria conversao/custcmizacao dos dados

a

entregues.
10.2 A licitante vencedora devera emitir o competente Termo de trnplantacao definitive
ao terrnino da implantacao dos sistemas de gestao, para devido atestado.
10.3 A implantacao sera recebida:
10.3.1. Provisoriamente, para que seja feita posterior verificacao da conformidade dos
mesmos com as especificacoes consignadas neste Termo de Referenda e na proposta
de preco.
10.3.2. Definitivamente, ap6s a veriflcacao de que trata a alfnea anterior e consequente
aceitacao definitiva, conforme especificacoes do termo de referenda,
10.4. Os produtos serao rejeitados no caso de incompatibilidade com as especificacdes
previstas na proposta, quando inadequados

a sua razoavel

utilizacao.

r

~

t

10.5. 0 prazo para os fiscais do contrato procederem as veriflcacoes, ap6s o
recebimento provis6rio, e de ate 20 (vinte) dias uteis, quando deverao se manifestar,
aceitando cu recusando a instalacao basica do produto.
10.6 O Prazo para rnigracao dos dados de 20(vinte) dias.

e

10.9 Das Manuteni;ao:

10.9.1

O servico de rnanutencao

conslstira

na atualizacao

tecnol6gica

das

funcionalidades dos sistemas de gestao, compreendendo desenvolvimentos evolutivos
e corretivos, em funcao da edi~~fo de novas regras, legislacao, lnstrucoes do Tribunal de
Contas.
10.9.2. Este service devera estar disponfvel durante todo o perfodo de vlgencia do
contrato, com inlcio a partir da assinatura do contrato.
10.9.3 A contratada devera indicar tecnico competente e responsavel, pertencente ao
seu quadro funcional, que atuara coma representante da empresa perante as atividades

a

relacionadas execucao contratual.
10.10 Suporte

tecnlco - contato e/ou abertura de chamados (pedidos)

10.10.1 0 Service de suporte tecnico compreendera a disponibilidade de profissional
especialista no sistema de gestao para acompanhamento via atendimento remote, per
telefone, e, excepcionalmente, in loco, junta aos usuarios, e orientacao dos mesmos
plena utiliza~ao dos recurses disponfveis nos sistemas, bem come o apoio

a implantacao

a

de novas metodologias de trabalho.
10.10.2 Nos dias uteis, em case de atendimento on-line, via telefone, via e-mail cu via
fax, o prazo maxima para atendimento e solucao dos problemas sera de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do momenta de sua solicitacao, sob pena de cobranca de multa
diaria de 2% (dais pontos percentuais) sabre o valor do contrato, por dia de atraso, a
partir do lQ dia subsequente ao prazo fixado.
10.10.3 Em case de necessidade de atendimento presencial, o prazo maxima para
atendimento e solucao dos problemas, em dias uteis, sera de 72 (setenta e duas) horas,
a contar das 08:00 horas do dia seguinte, em que ocorrer o chamado tecnico, sob pena
de cobranca de multa diaria de 2% (dais pontos percentuais) sabre o valor do contrato,
per dia de atraso, a partir do lQ dia subsequente ao prazo fixado.
10.11 Dos Treinamentos:

10.11.1 O service de treinamento cornpreendera a habllltacao de profissionais usuarios
dos sistemas integrados de gestso para a operacao e adrninistracao dos mesmos, de
forma a permitir a plena utiliza~ao dos recurses disponfveis nos sistemas.
10.11.2 Os procedimentos de treinamento de usuarios deverao iniciar em ate OS (dias)
dias uteis tao logo se finde a implantacao dos sistemas de gestao, devendo concluir-se
no prazo maxima de 20 (vinte) dias uteis.
10.11.3 Oferecer treinamento para ate 06 (seis) servidores, com provimento do material
didatico, nas dependencies da MT-PAR.
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10.11.4 A MT-PAR podera solicitar
onus adicional

repeticao do curse, com os ajustes necessaries,

para o contratante,

caso a qualidade do treinamento

serri

nao atenda as

expectativas.

10.12 Na hip6tese

do MT-PAR

m6dulos,

na estrutura dos sistemas

alteracoes

necessitar

do desenvolvimento

de novas retinas,

objeto desta licitacao, treinamentos

adicionais ou outros services aqui nao especificados,
contratada e sua execucao devera ser previamente

estes deverao ser orcados pela

aprovada pela MT-PAR, nos termos

da Lei Federal nQ 8.666/93.

10.13 Os dados armazenados nos bancos de dados, ou seja, a base de dados - serao, em
qualquer tempo, de propriedade exclusiva da MT-PAR.

11. ACOMPANHAMENTO

E FISCALIZA~AO

11.1. 0 acompanhamento
e flscalizacao
do objeto serao realizados pelos fiscais
designados
mediante portaria pela contratante, de acordo com o art. 67 da Lei n.
8.666/.93.
11.2. A acao da Hscalizacso nao atenua ou exime a empresa contratada de sua total e
exclusiva responsabilidade
sobre a aquisicao e pelos danos causados ao contratante ou
a terceiros.

12. CONDl~OES DE PAGAMENTO
12.1 Prazo de pagamento

nao superior a trinta dias, contado a partir da data final do

perfodo de adimplemento

de cada parcela;

12.2 O pagamento
mediante

sera realizado de acordo com a entrega dos services e/ou produtos,

ernissao da respectiva

responsavel

pela fiscalizacao

Regularidade

Fiscal.

12.3 A Contratada
banco,

agenda

Nota Fiscal,

dos services

devidamente

atestada

e acompanhada

pela

Gerencia

dos Certificados

de

devera indicar no corpo da nota fiscal/fatura, o nurnero e nome do

e numero

da conta onde devera ser feito o pagamento, via ordem

bancaria:
12.4 Caso constatado
devolvida
motivaram

alguma

ao fornecedor,
a sua

rejeicao,

para

irregularidade

na nota fiscal/fatura,

as necessarias

contando-se

correcoes,

esta devera ser

com as informacoes

o prazo para pagamento

que

da data da sua

rea presentacao:
12.5 Nenhum
pendente

pagamento

de liquidacao

reajustamento

ser efetuado

qualquer obrlgacao.

a empresa

contratada,

enquanto

Esse fato nao sera gerador de direito a

de precos ou a atualizacao rnonetaria:

12.6 Constatando-se
circunstancia

devera

qualquer

que desaconselhe

a partir da respectiva

incorrecao

na nota fiscal, bem como, qualquer outra

o seu pagamento, o prazo constante no item 12.1 fluira

data de regularizacao:
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12.7 0 contratante nao efetuara pagamento de tftulo descontado ou por meio de
cobranca em branco, bem coma, os que forem negociados com terceiros por interrnedio
da operacao de factoring.
12.8 As despesas bancarias decorrentes de transferencias de valores para outras pracas,
serso de responsabilidade do contratado;
12.9 O pagamento efetuado ao contratado nao isentara de suas responsabilidades
vinculadas ao fornecimento, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e
garantia;
12.10 Havendo acrescirnos dos quantitativos, isto impora ajustamento no pagamento,
pelos precos unitarios constantes da proposta de precos. em face dos acrescimos
realizados;
12.11 No caso de atraso de pagamento, sera utilizado, para atualizacao do valor devido,
o fndice Nacional de Precos ao Consumidor-lNPC/IBGE do perfodo compreendido entre
a data final do adimplemento e a do efetivo pagamento.
12.12 Nao havera, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado.
12.13 Os pagamentos nao realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA,
nao serao geradores de direito a reajustamento de precos,
12.14 Nao serao efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendencia de
liquldacao de obrigacoes, em virtude de penalidades

impostas

a

CONTRATADA, ou

inadirnplencia contratual.
12.15 O pagamento somente sera efetuado mediante a apresentacso dos seguintes
documentos:
a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal domicilio ou sede
do credor e da contratada, consistindo em certldao ou documento equivalente, emitido
por 6rgao competente e dentro do prazo de validade expresso nas pr6prias certid5es
ou documentos;
b) Prova de regularidade relativa

a Seguridade

Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por

tempo de Service.
12.16. A partir de 12 de dezembro de 2010, ficam obrigados a emitir Neta Fiscal
Eletronica- NF-e, modelo 55, em substituicao da Neta Fiscal, modelo I ou 1-A, os
contribuintes que, independente da atividade exercida ou do enquadramento

em

qualquer das demais hip6teses previstas nesta secao, realizarem operacoes:
I - Destinadas

a admlnistracao Publica direta ou

indireta, inclusive empresa publica, e

sociedade de economia mista, de qualquer, dos Poderes da Uniao, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Munidpios;
II - Com destinatario localizado em unidade da federacao diferente do emitente;
Ill- De cornercio Exterior. (Protocolo ICMS42/2009 e 85/2010).
13. OBRIGAtCES DA CONTRATADA
13.1 Executar diretamente o objeto deste Termo de Referenda, sem transferencia de
responsabilidade ou subcontratacoes nao autorizadas pela CONTRATANTE;
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13.2 Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescirnos ou supress6es que se

necessarias, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, devendo as supressoes acima desse valor ser resultantes de acordo entre as

fizerem
partes;

13.3 Manter, durante toda a execucao do contrato, compatibilidade
assumidas e todas as

com as obrigacoes

condicoes que culminaram em sua contratacao:

13.4 Responder por qualquer prejufzo que seus empregados ou prepostos causarem ao
patrim6nio da CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude de acao ou ornissao, culposa
ou dolosa,

procedendo

imediatamente

aos reparos ou as indenizacoes

cabfveis e

assumindo o onus decorrente;
13.5 Disponibilizar

ao setor competente,

telefones, fax, e-mail e outros meios de

contato para atender as requisicoes:
13.6 Responsabilizar-se
vigente;

integralmente

13. 7 Acatar a ftscalizacao

pelo service fornecido, nos termos da legislacao
do service contratado, realizada

pelo Fiscal do

Contrato, que devera ter suas sollcitacoes atendidas imediatamente;
13.8 Responsabilizar-se
empregados,
interrupcao

por eventuais

paralisacoes

sem repasse de qualquer

dos servicos por parte dos seus

onus a CONTRANTE, para que nao

haja

dos services prestados;"

13.9 Comparecer quando convocado no prazo maximo de 03 (tres) dias uteis, contados
do

recebimento

da

contratual/Ordem

convocacao

de Fornecimento,

formal,

para

assinatura

do

instrumento

sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia,

sobre o valor contratado;
13.10 Prestar esclarecimentos

que forem solicitados pelo MT Participacoes e Projetos

S.A, cujas reclarnacoes se obrigam a atender prontamente, imediatamente

e por escrito,

13.11 Comunicar imediatamente

execucao do contrato:
a MT-PAR qualquer alteracao ocorrida no endereco,

conta bancaria

necessaries para recebimento de correspondencia:

de qualquer anormalidade

13.12.

que verificar quando da

e outros [ulgaveis

Tomar todas as demais

expressamente

nomeadas,

providencias

para

assegurar

pertinentes,

de seu encargo e aqui nao

a operacionalizacao

do objeto

deste

Contrato, com eficlencla, segundo os interesses das partes, previa e reciprocamente
ajustados;
13.13 A falta de quaisquer dos services cuja execucao incumbe ao detentor do preco
registrado,
execucao

nao podera ser alegada
ou inexecucso

como motivo de forca maier para o atraso, ma

dos services objeto deste contrato

e nao a eximira

das

a que

esta sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais condicoes

13.14 A contratada

sera responsavel por tudo o que for necessario para a prograrnacao,

penalidades
estabelecidas;

Irnplernentacao,

implantacao, utilizacao,

alern de adequacoes, alteracoes, atualizacoes,

custornizacao, manutencoes e evolucoes dos "softwares" aplicativos ofertados, os quais
nao terao custos adicionais para MT-PAR.
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13.15. Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos dados e documentos e nao
sendo permitido nao divulgar quaisquer informacoes a que ten ha acessoem virtude dos
trabalhos a serem executados ou de que tenha tornado conhecimento em decorrencia
da execucao do objeto, sem autorizacao por escrito da MT-PAR, sob pena de aplicacao
dos sansoes cabfveis.

13.16.

Responsabilizar-se por todas as despesas, tais come tributes,

encargos

trabalhistas, prevldenciarios, fiscals, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execucao do contrato.

13.17. Cumprir os prazos estabelecidos neste Termo de Referencia.
13.18. Migrar todos os dados contidos nos Sistemas Utilizados pela MTPARgarantindo
a sua total integridade.

13.19. Comunicar o fiscalizador, imediatamente, qualquer ocorrencia, anormalidade ou
irregularidade observadas nos desenvolvimentos dos services contratados, causados
por acoes de seus empregados, de servidores publicos ou, de terceiro.

13.20. Demais obrigacoes e responsabilidades previstas na Lei n2. 8.666/93 e alteracoes,
na Lei n2. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217 /2006 e suas alteracoes.
14. OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE
14.1 Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa, ap6s
a contratacao do service requisitado;

14.2 Notificar, formal e tempestividade, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do contrato;

14.3 Fiscalizaro contrato por meio de servidor formalmente designado pela MT PAR;
14.4 Proporcionar todas as facilidades indlspensavets a boa execucao das obrigacoes
contratuais, inclusive permitindo ao pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da
realizacao do service, desde que observada as normas de seguranc;:a;

14.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os services executados em desacordo com as
obrigacoes assumidas pela CONTRATADA;"
15. DA VIGENCIA DO CONTRATO:

15.1 Para o fiel cumprimento das obrigacoes assumidas, sera firmado Contrato com a
adjudicataria, de acordo com a legislacao vigente, com vigencia de 12 (meses) meses,
prorrogaveis, nos termos do incise II do art. 57 da Lei n.2 8.666/93 e alteracces
posteriores, contados a partir da publicacao do seu extrato no Diario Oficial.
16. DAS SAN<;OES:
16.1 Em caso de descumprimento das condicoes estabelecidas ou nao veracidade das
inforrnacoes

prestadas, a Contratada, garantida previa defesa, estara sujeita as

seguintes penalidades, sem prejufzo das demais relacionadas no art. 87 da Lei n2

8.666/93:

MTPAR
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I - advertencia, nos cases de irregularidades de pequena monta;

II - multa de 0,5 % (zero vfrgula cinco por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura, por
dia de atraso no prazo proposto para entrega do Bern, ficando limitado este percentual
em 10% (dez por cento). Ultrapassado o prazo de 30 (trinta)

dias considerar-se-a

rescindido a contratacao:
Ill - multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor da contratacao por infrac;ao de qualquer
outra Clausula deste Edital, que sera dobrada em caso de reincidencla:
IV - suspensao do direito de licitar e contratar com a Adrninistracao pelo prazo de ate
02 (dois) anos.
16.2 A recusa injustificada da Firma Contratada em assinar o Contrato ou instrumento
equivalente,

no prazo de 05 (cinco) dias uteis ap6s a convocacao oficial, caracteriza o

descumprimento total da obrigacso assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente
estabelecidas.
16.3 A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros morat6rios de 1% (um por cento) ao mes.
Caso a Contratada nao tenha nenhum valor a receber da contratante, ser-lhe-a
concedido o prazo de 05 (cinco) dias utels, contados de sua intirnacao, para efetuar o
pagamento da multa. Ap6s esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, seus dados
serao encaminhados ao 6rgao competente para que seja inscrita na dfvida ativa do
Estado, podendo, ainda a Adrnlnlstracao proceder a cobranc;a judicial da multa.
16.4 As penalidades

aplicadas so poderao ser relevadas na hip6tese de caso fortuito,

forc;a maier, devidamente

justificada e comprovada, a [ulzo da Adrnlnistracao.

16.5 As sanc;5es previstas poderao ser aplicadas, facultada a defesa previa do
interessado, no respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar do
recebimento da notificacao.
16.6 No caso de aplicacao de penalidades,

a MT PAR deve informar a Secretaria de

Estado de Gestao - SEGES/MT, para providencias quanto ao registro no Cadastro Geral
de Fornecedores do Estado.
16.7 As multas previstas nesta secao nae eximem a Contratada da reparacao dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a MT PAR.
16.8 Constatado que a Contratada contrariou a norma estabelecida no art. 96 da Lei nQ
8.666/93, responders criminalmente pelos atos praticados devendo a Admlnistracao
fazer a devida Representacao junto ao Minlsterlo Publico Estadual.
17. DA RESCISAO
17.1 0 contratante podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666/93, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejufzo das
sanc;5es aplicaveis.
17.2 Tai rescisao podera ocorrer a qualquer tempo mediante cornunlcacao oficial de no
minimo 30 (trinta) dias de antecedencia a outra parte.
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~17.3 Os casos de rescisao contratual

serao formalmente

motivados, assegurando-se

a

contratada o direito a previa e ampla defesa.

17.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em case de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.
18. DOTAtAO ORtAMENTARIA
Unidade
Fonte:

Orcamentaria:

20501

100

2009
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Valor: R$ 17.472,76 (Dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e seis
Projeto/ Atividade:

centavos)

19. LOCAL DE CONTRATAtAO E ENTREGA:

19.1 Avenida Historiador Rubens de Mendonca N2 2368 - Sala 304. Ediffcio Top Tower.
Bosque da Saude. Cep: 78050-000 - Cuiaba - Mato Grosso.
TERMO DE REFERENCIA ELABORADO POR:
Cuiaba, 13 de janeiro de

2.017.

