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PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 19.468 - DESIGNAR Paulo Octávio de 
Araújo Lima, para compor a Comissão Especial en-
carregada do planejamento e organização da 50ª 
Festa das Rosas, instituída pela Portaria nº 19.401, 
de 02.03.2018, a partir desta data. Barbacena, 02 de 
abril de 2018.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 19.469 - SUSPENDER o estágio pro-
batório do servidor Gustavo Freitas Oliveira e Silva, 
em conformidade com o Parecer nº 239/2018, exa-
rado pela Consultoria Geral do Município às fls. 34/36 
do Processo funcional nº 7224/2017, no período de 
01.04.2018 a 28.02.2021, sem direito à remuneração. 
Barbacena, 02 de abril de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 19.470 - DESIGNAR Deliane Dani Le-
bourg para responder pela administração do Museu 
“Emeric Macier”, sem quaisquer outras vantagens 
além das de seu cargo, a partir desta data. Barbacena, 
04 de abril de 2018.

Na Portaria nº 19.354, publicada no e-DOB - Diário 
Oficial do Município no dia 22.02.2018, onde se lê 
“Barbacena, 22 de fevereiro de 2017”, leia-se “Barba-
cena, 22 de fevereiro de 2018”.

Na Portaria nº 19.459, publicada no e-DOB - Diário 
Oficial do Município no dia 04.04.2018, onde se lê 
“Agnaldo Rodrigues da Costa”, leia-se “Agnaldo José 
Rodrigues da Costa”.

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DO CONVITE Nº  002/2018

Processo Nº:00013/2018
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data da sessão:  13/04/2018
Horário de abertura da sessão: 13:00 hrs
Limite para credenciamento e entrega dos enve-
lopes de Habilitação e Proposta: 13:00 hrs  do dia 
13/04/2018 
Local: protocolar no CEDOC da Câmara Municipal de 
Barbacena – Praça dos Andradas, 112, Centro/Barba-
cena-MG– CEP – 36200.008
A Câmara de Barbacena, por intermédio da Comissão 
de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local acima indi-
cados, fará realizar licitação na modalidade de CONVI-
TE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito 
neste Edital e seus anexos.
2 – DO OBJETO    
2.1. O objeto da presente licitação é o Licenciamento 
de Soluções de Softwares prontas, portal transparên-
cia e serviços distribuídos em módulos de informações 
aplicações para ambiente web, acompanhados de ser-
viços correlatos tais como implantação; suporte téc-
nico e operacional; capacitação; atualização corretiva 
e evolutiva, assim como de serviços de hospedagem 
(hosting) das Soluções de Softwares em Centros de 
Dados (datacenter) que proverão o seu acesso via in-
ternet pública, no âmbito do portal do  Legislativo de 
Barbacena– www.camarabarbacena.mg.gov.br con-
forme detalhamento no Termo de Referência, ANEXO 
I deste edital. 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITA-
ÇÃO  
3.1 - Além das empresas convidadas pela Câmara 
Municipal, também poderão participar da presente 
licitação empresas interessadas e previamente cadas-
tradas na correspondente especialidade, que venham 
manifestar interesse com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas antes do início do prazo previsto 
para entrega dos envelopes.
3.2 – Poderão participar da presente licitação os inte-
ressados que atenderem a todas as exigências, inclu-
sive quanto à documentação, constantes deste Edital 
e seus anexos.
3.3 – Não poderão participar da presente licitação os 
interessados que estejam cumprindo a sanção previs-
ta no inciso III do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.
3.4 – Não poderão participar da presente licitação os 
interessados que estejam cumprindo a sanção previs-
ta no inciso IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.
3.5 – Na presente licitação é vedada à participação de 
empresas em consórcio.
4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
E DO CREDENCIAMENTO  
4.1 – Os envelopes 1 e 2, contendo respectivamente 
a documentação referente à habilitação e proposta de 

preço, deverão ser entregues na data, horário e local 
indicados no preâmbulo deste instrumento convocató-
rio, devidamente fechados, constando da face de cada 
qual os seguintes dizeres:

a) CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
CONVITE Nº 0002/2018
ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: ______ (razão social da empresa)

b) CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
CONVITE Nº0002/2018
ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE: ______ (razão social da empresa) 

4.2 – Caso o proponente encaminhe um representan-
te para acompanhar o procedimento licitatório, deverá 
formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme 
modelo constante no Anexo IV, a qual deverá ser en-
tregue à Comissão de Licitação na data de abertura 
do envelope 1.
5 – DOS DOCUMENTOS REFERENTES À HABILITAÇÃO  
5.1 – O envelope 1, contendo a documentação relativa 
à habilitação jurídica, técnica, econômica financeira e 
fiscal deverá conter:
Habilitação Jurídica:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (C.N.P.J.); 
b) Registro comercial, no caso de empresário indivi-
dual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vi-
gor, e alterações devidamente registradas ou inscritas, 
acompanhados de documentos de eleição de seus 
administradores ou prova de diretoria em exercício. 
Caso a última alteração do Contrato Social da licitante 
contenha o Contrato Social Consolidado, dispensa-se 
a apresentação das alterações anteriores. O ramo de 
atividade da empresa, expresso pelo seu objeto social, 
deve ser compatível com o objeto licitado;
d) Certidão comprovando o registro ou inscrição expe-
dida pela Junta Comercial ou pelo Cartório de Registro 
de Pessoas Jurídicas;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empre-
sário ou sociedade empresária estrangeira em fun-
cionamento no país, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir;
f) Declaração de idoneidade, conforme modelo do 
Anexo III deste edital;
Regularidade Fiscal:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Es-
tadual e Municipal da sede do licitante. A prova de re-
gularidade com a Fazenda Federal deverá incluir com-
provação fornecida pela Receita Federal e, também, 
a Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional da sede da licitante;
b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço – FGTS (Lei nº. 8.036, de 
11/05/90);
c) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) 
5.3 – Os documentos necessários à habilitação do 
proponente poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da Administração median-
te conferência da cópia com o original.
6 – DA PROPOSTA DE PREÇO  
6.1 – O envelope 2 deverá conter a Proposta Comer-
cial, que deverá ser apresentada, exclusivamente para 
facilitar o julgamento por parte da Comissão de Lici-
tação, preferencialmente nos moldes do modelo apre-
sentado no Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, 
em uma única via, digitada em computador ou da-
tilografada, sem emendas, ressalvas, rasuras ou en-
trelinhas, datada e assinada pelo representante legal 
do proponente ou procurador com poderes específicos 
para o ato, indicado em instrumento público ou parti-
cular, rubricada em todas as suas folhas, contendo os 
seguintes elementos:
a) Identificação da proponente (incluindo Razão So-
cial, CNPJ, endereço completo e menção ao numero 
do Processo Licitatório;
b) Preço, mensal e global, para a realização dos ser-

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Presta-
ção de Serviço nº 059/2016. Contratante: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através 
da Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais 
- SESAPS e do Fundo Municipal de Saúde Pública/
FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. 
Contratada: O.S CONSTRUTORA E INFRAESTRU-
TURA LTDA., empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 
22.393.241/0001-80. Processo Licitatório nº 007/2016 
- Tomada de Preços nº 004/2016. Objeto: Alterar o 
preço constante da “Cláusula Terceira - Do Preço”, 

do instrumento originário, ficando acrescido ao valor 
global previsto a cifra de R$ 8.604,38 (oito mil, seis-
centos e quatro reais e trinta e oito centavos), que 
corresponde ao percentual de 2,711%, passando o 
valor final pactuado para R$ 325.982,11 (trezentos e 
vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e 
onze centavos), conforme art. 65 § 1º da Lei Federal 
nº 8.666/93. Data de assinatura: 13/03/2018. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos 
(Prefeito Municipal), José Orleans da Costa (Secretário 
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS), e 
Thiago Felipe Barbosa de Sá (Contratada).
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viços de responsabilidade da contratada, conforme 
modelo de Proposta Comercial (Anexo II), incluindo 
impostos, tributos, transporte, seguros e demais des-
pesas incidentes sobre o objeto desta licitação;
c) Prazo de validade da proposta, sendo o mesmo, mi-
nimamente, de 60 (sessenta) dias corridos, contados 
a partir da data limite fixada para entrega da docu-
mentação e da proposta comercial (Envelopes 1 e 2).
7 – DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS  
7.1 – Será cancelado dentro dos prazos legais o con-
trato referente ao objeto licitado que não atenda às 
necessidades da Câmara Municipal de Barbacena.
8 – DO PROCEDIMENTO  
8.1 – Serão abertos os envelopes de número 1, con-
tendo a documentação relativa à habilitação dos pro-
ponentes e procedida a sua apreciação.
8.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes 
que não apresentarem os documentos exigidos neste 
instrumento convocatório.
8.3 – Os envelopes de número 2, contendo a proposta 
de preço, serão devolvidos fechados aos proponentes 
considerados inabilitados, desde que não tenha havido 
recurso ou após a sua denegação. 
8.4 – Serão abertos os envelopes de número 2, con-
tendo a proposta de preço dos proponentes habilita-
dos, desde que transcorrido o prazo sem interposição 
de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou 
após o julgamento dos recursos interpostos.
8.5 – Será verificada a conformidade de cada proposta 
com os requisitos exigidos neste instrumento convoca-
tório, promovendo-se a desclassificação das propostas 
desconformes ou incompatíveis. 
8.6 – Julgamento e classificação das propostas de 
acordo com o estabelecido neste instrumento convo-
catório.
9 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
9.1 – Dentre as propostas dos proponentes considera-
dos habilitados, serão classificadas as propostas pela 
ordem crescente dos preços apresentados, conside-
rando-se vencedor o proponente que apresentar o 
Menor Preço Global, respeitado o critério de aceitabili-
dade dos preços, fixado no item 9.3 deste instrumento 
convocatório. 
9.2 – Havendo empate entre duas ou mais propostas, 
depois de observado o disposto no inciso II do §2º do 
art. 3º da Lei nº. 8.666/93 a classificação se fará por 
sorteio em ato público, para o qual todos os proponen-
tes serão convocados. 
9.3 – Será desclassificada a proposta de preço que:
9.3.1 - Não atender aos requisitos deste Edital e seus 
Anexos;
9.3.2 - Cujo preço for considerado manifestamente 
inexeqüível, assim considerado aquele que não venha 
a ter demonstrada sua viabilidade através de docu-
mentação que comprove que os custos são coerentes 
com os de mercado;
9.3.3 - Oferecer propostas alternativas;
9.3.4 - Que for omissa, vaga ou apresente irregulari-
dades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
10 – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OB-
JETO  
10.1 – Adjudicado o objeto da presente licitação, a 
Câmara Municipal de Barbacena convocará o adjudi-
catário para assinar o termo de contrato em até 10 
dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
nº. 8.666/93. 
10.1.1 – No momento da assinatura do contrato a 
empresa vencedora deverá apresentar os documentos 
exigidos no item 5 deste instrumento. Caso contrá-
rio, será desclassificada deste certame. Neste caso, 
a Câmara Municipal de Barbacena poderá convocar 
a licitante remanescente, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto 
aos preços, ou revogar a licitação, independentemen-
te das cominações previstas na Cláusula Décima Se-
gunda da Minuta de Contrato (Anexo V).
10.2 – A Câmara Municipal de Barbacena poderá, 
quando o convocado não assinar o contrato no prazo e 
condições estabelecidos neste edital, convocar os pro-
ponentes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 
aos preços, ou revogar a licitação, independentemente 
da cominação prevista no art. 81 da Lei nº. 8.666/93. 
11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO 
DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL   
11.1 – No caso de não cumprimento do prazo de en-
trega do objeto constante neste edital, será aplicável à 
contratada as cominações previstas na Cláusula Déci-
ma Segunda da Minuta de Contrato (Anexo V).
11.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato 
a Câmara Municipal de Barbacena poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções pre-
vistas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que em 
caso de multa esta corresponderá a 10% sobre o valor 
total do contrato.
12 – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE   
12.1 – Os preços propostos pela Contratada em sua 
proposta de preços serão fixos e irreajustáveis pelo 
período dos 12 (doze) meses subseqüentes à assina-
tura do contrato, a partir do qual, poderá ser solicitada 
pela Contratada à Contratante a correção dos valores 
inicialmente propostos, com base na variação do IGP
-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou 
outro índice que venha a substituí-lo.
13 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   
13.1 – Os pagamentos serão efetuados conforme a 
cláusula segunda da Minuta de Contrato (Anexo V), 
mediante a apresentação de documento fiscal. 
13.2 – O pagamento decorrente da aquisição do ob-
jeto da presente licitação será efetuado à conta dos 
recursos da dotação orçamentária informadas no pro-
cesso.
14 – DOS RECURSOS   
14.1 – Aos proponentes é assegurado o direito de in-
terposição de Recurso, nos termos do art. 109 da Lei 
nº. 8.666/93, o qual será recebido e processado nos 
termos ali estabelecidos.
15 – DOS ANEXOS DO EDITAL   
15.1 – Integram o presente edital os seguintes ane-
xos:
a) Anexo I – Termo de Referência Técnica
b) Anexo II – Modelo de Proposta Comercial
c) Anexo III – Modelo de Declaração de Mão de Obra
d) Anexo IV – Modelo de Carta de Credenciamento
e) Anexo V – Minuta Contratual
16 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
A despesa com o objeto da presente licitação sob a 
modalidade CONVITE será atendida pela dotação pró-
pria, sendo: 
01.031.0047.2.188 Manutenção das Atividades da Câ-
mara Municipal
3390.39 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   
17.1 – Esclarecimentos relativos a presente licitação 
e às condições para atendimento das obrigações ne-
cessárias ao cumprimento de seu objeto, somente 
serão prestados quando solicitados formalmente ao 
Presidente da Comissão de Licitação na Praça dos An-
dradas, 112, Centro – Barbacena-MG, CEP 36200.008.

Barbacena, 05 de abril  de 2018.
Paulo Cézar Reis da Silva

Presidente
 Câmara Municipal de Barbacena 
                              Palácio da Revolução Liberal  

ANEXO I– TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

Licenciamento de Soluções de Softwares prontas, portal transparência e serviços distribuídos em módulos 
de informações aplicações para ambiente web, acompanhados de serviços correlatos tais como 
implantação; suporte técnico e operacional; capacitação; atualização corretiva e evolutiva, assim como de 
serviços de hospedagem (hosting) das Soluções de Softwares em Centros de Dados (datacenter) que 
proverão o seu acesso via internet pública, no âmbito do Poder Legislativo de Barbacena.  

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
O presente documento tem o objetivo de definir as características técnicas para contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado de Soluções de 
Softwares prontas, aplicações para ambiente web, acompanhados de serviços correlatos tais como 
implantação; suporte técnico e operacional; capacitação; atualização corretiva e evolutiva, assim como de 
serviços de hospedagem (hosting) das Soluções de Softwares em Centros de Dados (datacenter) que 
proverão o seu acesso via internet pública. 

A Câmara Municipal de Barbacena-MG, por intermédio da Comissão de Licitação, pretende através deste 
processo de contratação,  licenciar por prazo determinado, soluções de software prontas, já testadas, 
consolidadas, padronizadas e integradas, que se constituirão num conjunto de aplicações para a web, 
acompanhadas de serviços de suporte técnico e de apoio operacional adstritos às necessidades de cada 
solução. 

A justificativa da contratação é motivada, de forma mais premente, pela evidente constatação do acesso 
cada vez mais frequente da população à internet e das demandas que advém deste meio inovador de 
comunicação com as administrações públicas.  

Neste contexto, a partir desta contratação, se tem como metas requalificar, reformular, padronizar e 
disponibilizar um novo Portal de Internet (http://transparencia.camarabarbacena.mg.gov.br)  na rede mundial 
de computadores, tendo como pilares a otimização e a qualificação da prestação de serviços públicos, a 
ampliação e o aprimoramento dos canais de comunicação e de colaboração de informações de interesse da 
população em geral e, ainda, o cumprimento constitucional integral da transparência pública e das 
normalizações pertinentes, em especial, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
a Lei Complementar nº 131/2009 e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação). 

Cabe às administrações públicas o fiel cumprimento das determinações legais previstas na legislação 
vigente, assim como os gestores públicos somente poderão fazer aquilo que a lei lhes faculte, o que traz 
implícito várias implicações legais, onde o não cumprimento imputa-lhes graves penalidades. É por isto, 
mas não exclusivamente, que, visando o cumprimento das determinações legais, que trazem em seu bojo 
variados princípios constitucionais e normas infraconstitucionais, que se faz necessário a abertura deste 
procedimento licitatório.  

Outra nuance que motiva a implantação do Portal tem a ver com a Lei de Acesso à Informação. As 
administrações públicas precisam não só atender à exigência legal, mas fazê-la com excelência, de forma 
que os gestores possam acompanhar o que lhes é solicitado e cumprir os prazos de atendimento às 
solicitações, bem como os cidadãos possam acompanhar as suas solicitações e obter as respostas que lhes 
foram concedidas. 

A implantação e posterior operacionalização do Portal, para a qual se antevê um grande volume de 
acessos, exigirá, com certeza, níveis de estabilidade operacional e padrões de usabilidade compatíveis com 
a expectativa de qualidade esperada dos seus usuários. Durante 24h do dia e os 365 dias do ano, deverão 
estar estáveis, operacionais e funcionalmente corretos, os recursos disponíveis no Portal.  

O Portal que se pretende implantar, assim como toda solução de software que é acessada em grande 
escala e mantém funções de criticidade acentuadas, exige a estruturação de serviços de retaguarda 
eficientes e compatíveis com a demanda, sob pena de se tornarem operacionalmente inexequíveis ou 
serem classificados como ineficientes junto ao seu público finalístico. Desta forma, somente para tomarmos 
como exemplo, são exigidas num projeto como este, equipes de profissionais multidisciplinares da 
Tecnologia da Informação (TI), que atuarão na manutenção dos códigos fonte do Portal, passando pela 
aplicação e pela administração de regras de negócio, políticas e padrões de segurança adotadas no projeto. 
Além disto, para estar acessível através da internet pública, há a necessidade de manutenção de infra-
estrutura de Centro de Hospedagem de Dados (datacenter), que viabilizará os acessos em escala e com 
estabilidade ao Portal. 
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proverão o seu acesso via internet pública. 

A Câmara Municipal de Barbacena-MG, por intermédio da Comissão de Licitação, pretende através deste 
processo de contratação,  licenciar por prazo determinado, soluções de software prontas, já testadas, 
consolidadas, padronizadas e integradas, que se constituirão num conjunto de aplicações para a web, 
acompanhadas de serviços de suporte técnico e de apoio operacional adstritos às necessidades de cada 
solução. 

A justificativa da contratação é motivada, de forma mais premente, pela evidente constatação do acesso 
cada vez mais frequente da população à internet e das demandas que advém deste meio inovador de 
comunicação com as administrações públicas.  

Neste contexto, a partir desta contratação, se tem como metas requalificar, reformular, padronizar e 
disponibilizar um novo Portal de Internet (http://transparencia.camarabarbacena.mg.gov.br)  na rede mundial 
de computadores, tendo como pilares a otimização e a qualificação da prestação de serviços públicos, a 
ampliação e o aprimoramento dos canais de comunicação e de colaboração de informações de interesse da 
população em geral e, ainda, o cumprimento constitucional integral da transparência pública e das 
normalizações pertinentes, em especial, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
a Lei Complementar nº 131/2009 e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação). 

Cabe às administrações públicas o fiel cumprimento das determinações legais previstas na legislação 
vigente, assim como os gestores públicos somente poderão fazer aquilo que a lei lhes faculte, o que traz 
implícito várias implicações legais, onde o não cumprimento imputa-lhes graves penalidades. É por isto, 
mas não exclusivamente, que, visando o cumprimento das determinações legais, que trazem em seu bojo 
variados princípios constitucionais e normas infraconstitucionais, que se faz necessário a abertura deste 
procedimento licitatório.  

Outra nuance que motiva a implantação do Portal tem a ver com a Lei de Acesso à Informação. As 
administrações públicas precisam não só atender à exigência legal, mas fazê-la com excelência, de forma 
que os gestores possam acompanhar o que lhes é solicitado e cumprir os prazos de atendimento às 
solicitações, bem como os cidadãos possam acompanhar as suas solicitações e obter as respostas que lhes 
foram concedidas. 

A implantação e posterior operacionalização do Portal, para a qual se antevê um grande volume de 
acessos, exigirá, com certeza, níveis de estabilidade operacional e padrões de usabilidade compatíveis com 
a expectativa de qualidade esperada dos seus usuários. Durante 24h do dia e os 365 dias do ano, deverão 
estar estáveis, operacionais e funcionalmente corretos, os recursos disponíveis no Portal.  

O Portal que se pretende implantar, assim como toda solução de software que é acessada em grande 
escala e mantém funções de criticidade acentuadas, exige a estruturação de serviços de retaguarda 
eficientes e compatíveis com a demanda, sob pena de se tornarem operacionalmente inexequíveis ou 
serem classificados como ineficientes junto ao seu público finalístico. Desta forma, somente para tomarmos 
como exemplo, são exigidas num projeto como este, equipes de profissionais multidisciplinares da 
Tecnologia da Informação (TI), que atuarão na manutenção dos códigos fonte do Portal, passando pela 
aplicação e pela administração de regras de negócio, políticas e padrões de segurança adotadas no projeto. 
Além disto, para estar acessível através da internet pública, há a necessidade de manutenção de infra-
estrutura de Centro de Hospedagem de Dados (datacenter), que viabilizará os acessos em escala e com 
estabilidade ao Portal. 
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O Poder Legislativo, em razão de imprimir maior agilidade na implantação do projeto, garantir maior 
qualidade no que se refere aos recursos técnicos e de negócio presentes nas Soluções de Softwares e de 
contribuir para potencializar os resultados que se espera com o projeto, buscará no mercado, empresa 
especializada que contemple integralmente a execução do objeto proposto.  

Cabe ressaltar que a contratação de Soluções de Softwares já prontas, testadas, padronizadas e 
consolidadas, com serviços incorporados, em face da sua escala de vendas no mercado, via de regra, 
acabam por resultar numa melhor relação do custo/benefício para quem contrata. Resta à Administração 
promover uma contratação eficiente, orientada por uma excelente referência técnica, além de instituir 
mecanismos de controle e auditoria eficientes junto aos serviços contratados, sempre resguardando o 
interesse público e a qualidade dos serviços. 

Pelas cotações, estima-se uma despesa  de quatorze mil reais. A despesa com o objeto da presente licitação sob a 

modalidade CONVITE será atendida pela dotação própria descrita no Edital Carta Convite  

 

3. ORIENTAÇÕES SOBRE O REFERENCIAL TÉCNICO E A COMPOSIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE 
SOFTWARES 

 
3.1. CONVENÇÕES ADOTADAS 

 
Para melhor desenvolvimento deste Termo de Referência Técnica, adotaremos as seguintes 
convenções para os termos comumente nele empregados: 

 
Item Convenção Descrição 

1 TRT Termo de Referência Técnica 

2 Contratada Empresa a ser contratada decorrente deste processo licitatório 

3 Contratante Poder Legislativo  de Barbacena – MG 

4 Soluções de Softwares Conjunto de softwares compostos por aplicações web1 
 

3.2. TERMINOLOGIAS E ORGANIZAÇÃO DOS REQUISITOS DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES 
 

3.2.1. A forma como estão organizados os requisitos e apresentadas as terminologias neste TRT, 
advém exclusivamente da estratégia que se adotou para organizar este referencial técnico, 
sendo dispensável que as Soluções de Softwares ofertadas adotem as mesmas 
terminologias e formas de organização dos requisitos aqui especificados. Entretanto é 
obrigatório que as mesmas contemplem integralmente os requisitos descritos neste TRT; 

 
3.2.2. Os requisitos descritos neste TRT correspondem às características MÍNIMAS do objeto 

que o Contratante pretende adquirir, não implicando, com isto, que haja limitação quanto 
ao fato de a licitante poder realizar uma oferta de objeto com maiores e melhores 
capacidades do que as originalmente especificadas. Entretanto, isto não deverá implicar 
em nenhuma vantagem competitiva para a mesma no processo licitatório.  

 
 

3.3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA, PRODUTOS E LICENCIAMENTO DAS SOLUÇÕES DE 
SOFTWARES 

 
3.3.1. Não há restrições quanto as plataformas de desenvolvimento e/ou de operacionalização das 

Soluções de Softwares ofertadas, tais como, e sem se limitar a: (1) linguagens de 
programação; (2) ambientes de geração de códigos; (3) frameworks de desenvolvimento; (4) 
sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD); (5) sistemas operacionais e; (6) 
servidores/serviços de suporte a aplicações. Neste sentido, apenas deverão estar garantidos 
o cumprimento integral dos requisitos especificados neste TRT; 

 
3.3.2. O registro do domínio (transparencia.camarabarbacena.mg.gov.br), bem como o 

gerenciamento e a hospedagem dos serviços de DNS (Domain Name System), ficarão sob a 
exclusiva responsabilidade do Contratante, que os fará de forma direta ou indireta. 

 
4. ORIENTAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO E A FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

                                                           
1Aplicação web é uma solução de software projetada para utilização através de um navegador (web browser), 
convencionalmente utilizando a internet.  
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4.1. DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS 
 

4.1.1. DO CONTRATANTE 
 

4.1.1.1. Cumprir o que está descrito no instrumento de convocação, em especial no 
TRT, na proposta de preços adjudicada da Contratada e no contrato; 

 
4.1.1.2. Autorizar o início da execução do objeto, mediante a expedição da respectiva 

Autorização  ou outro documento equivalente, em nome da Contratada; 
 

4.1.1.3. Solicitar junto à Contratada, ao seu exclusivo critério na Autorização da serviço,  
relativos à execução do objeto contratual, podendo ser para cada 
produto/serviço;  

 
4.1.1.4. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

 
4.1.1.5. Fornecer à Contratada todos os elementos e informações, de qualquer 

natureza, que se fizerem necessários à execução do objeto; 
 

4.1.1.6. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer 
irregularidades observadas na execução do objeto; 

 
4.1.1.7. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência mínima de 72 h, sobre 

multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 

4.1.1.8. Pagar a importância correspondente aos serviços corretamente prestados pela 
Contratada, no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente 
atestadas pela Unidade Fiscalizadora; 

 
4.1.1.9. Permitir o livre acesso dos colaboradores da Contratada às dependências do 

Contratante, quando necessário e por intermédio de solicitação formal, a fim de 
que o objeto possa ser corretamente executado; 

 
4.1.1.10. Promover, caso necessário, auditoria técnica e operacional no ambiente e 

demais recursos utilizados pela Contratada, por meio de pessoal próprio ou 
equipe de terceiros, relacionados à execução do objeto; 

 
4.1.1.11. Certificar toda a documentação e demais produtos/serviços gerados em 

decorrência da execução do objeto, efetuando o seu atesto através da Unidade 
Fiscalizadora, assim que seja constatada a sua conformidade. 

 
4.1.2. DA CONTRATADA 

 
4.1.2.1. Executar o objeto em conformidade com o instrumento de convocação, em 

especial com o TRT, com a proposta de preços adjudicada da Contratada e 
com o contrato; 

 
4.1.2.2. Iniciar a execução do objeto em até 15 dias corridos, exclusivamente mediante o 

conhecimento da Autorização de Serviço ou outro documento equivalente, 
expedido pelo Contratante; 

 
4.1.2.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas durante o processo licitatório; 

 
4.1.2.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

execução do objeto; 
 

4.1.2.5. Responsabilizar-se por todos os ônus, diretos e indiretos, referentes a execução 
do objeto; 

 
4.1.2.6. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus colaboradores no desempenho dos serviços 
desta contratação ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas 
dependências do Contratante; 

 
4.1.2.7. Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado ao Contratante, a seus 

prepostos ou a terceiros, provocados por ação ou omissão da Contratada, em 
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decorrência de falhas ou imperfeições na execução do objeto; 
 

4.1.2.8. Responsabilizar-se pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que 
lhe forem confiados, devendo efetuar o ressarcimento correspondente, 
imediatamente após o recebimento da notificação expressa do Contratante, sob 
pena de glosa de qualquer importância que tenha direito a receber; 

 
4.1.2.9. Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer 

outros dados ou produtos/serviços disponibilizados pelo Contratante, em função 
das peculiaridades inerentes à execução do objeto; 

 
4.1.2.10. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer 

outra informação acerca das atividades, objeto desta contratação, sem a prévia 
autorização do Contratante; 

 
4.1.2.11. Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações, de qualquer 

natureza, do Contratante; 
 

4.1.2.12. Executar o objeto, ajustando os serviços às particularidades e às 
especificidades do Contratante, personalizando-os em razão da obtenção de 
melhores resultados e da melhor eficiência; 

 
4.1.2.13. Produzir, disponibilizar ao Contratante e manter toda a documentação e demais 

produtos advindos da execução do objeto; 
 

4.1.2.14. Disponibilizar em meio digital e com acesso integral e irrestrito, a qualquer 
momento quando solicitado e ao exclusivo critério do Contratante, todos os 
bancos de dados e demais informações, de qualquer natureza, que tenham sido 
produzidos e encontrem-se no âmbito da execução do objeto, de propriedade 
do Contratante, até o momento da referida solicitação, devidamente 
acompanhados das instruções que proporcionem a sua correta identificação e 
operacionalização autônoma pelo Contratante; 

 
4.1.2.15. Exigir dos seus colaboradores, quando em serviço nas dependências do 

Contratante, o uso obrigatório de uniformes e crachás de identificação. 
 

4.2. DA AUTORIZAÇÃO, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

4.2.1. O  objeto contratual deverá iniciar, exclusivamente, mediante a Autorização de Serviços  ou 
outro documento equivalente emitido pelo Contratante, em no máximo 15 (quinze) dias 
corridos, contados do conhecimento da Autorização pela Contratada; 

 
4.2.2. O Contratante, ao seu exclusivo critério, solicitará à Contratada, os serviços relativos à 

execução do objeto, podendo ser para cada Produto;  
 

4.2.3. A Nota de Empenho será automaticamente cancelada e o contrato rescindido se a 
Contratada não cumprir com o prazo de execução, exceto por motivo justificado com 
antecedência junto ao Contratante; 

 
4.2.4. Além do cancelamento da Nota de Empenho e da rescisão do contrato, serão aplicadas as 

sanções administrativas e as penalidades previstas no instrumento de contratação; 
 

4.2.5. O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à 
correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas 
sanções previstas nos artigos nº 81 a nº 88 da Lei Federal nº 8.666/93 à Contratada, com 
observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 

 
4.2.6. O Contratante recusará total ou parcialmente o objeto executado pela Contratada, que 

apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Art. 76 da Lei Federal n° 
8.666/93; 

 
4.2.7. No interesse do Contratante, o valor inicial atualizado do contrato que decorrerá deste 

processo licitatório poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento), conforme disposto no Art. 65, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
4.2.8. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições inicialmente celebradas no 

contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até os limites previstos, 
calculados sobre o valor total; 
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decorrência de falhas ou imperfeições na execução do objeto; 
 

4.1.2.8. Responsabilizar-se pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que 
lhe forem confiados, devendo efetuar o ressarcimento correspondente, 
imediatamente após o recebimento da notificação expressa do Contratante, sob 
pena de glosa de qualquer importância que tenha direito a receber; 

 
4.1.2.9. Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer 

outros dados ou produtos/serviços disponibilizados pelo Contratante, em função 
das peculiaridades inerentes à execução do objeto; 

 
4.1.2.10. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer 

outra informação acerca das atividades, objeto desta contratação, sem a prévia 
autorização do Contratante; 

 
4.1.2.11. Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações, de qualquer 

natureza, do Contratante; 
 

4.1.2.12. Executar o objeto, ajustando os serviços às particularidades e às 
especificidades do Contratante, personalizando-os em razão da obtenção de 
melhores resultados e da melhor eficiência; 

 
4.1.2.13. Produzir, disponibilizar ao Contratante e manter toda a documentação e demais 

produtos advindos da execução do objeto; 
 

4.1.2.14. Disponibilizar em meio digital e com acesso integral e irrestrito, a qualquer 
momento quando solicitado e ao exclusivo critério do Contratante, todos os 
bancos de dados e demais informações, de qualquer natureza, que tenham sido 
produzidos e encontrem-se no âmbito da execução do objeto, de propriedade 
do Contratante, até o momento da referida solicitação, devidamente 
acompanhados das instruções que proporcionem a sua correta identificação e 
operacionalização autônoma pelo Contratante; 

 
4.1.2.15. Exigir dos seus colaboradores, quando em serviço nas dependências do 

Contratante, o uso obrigatório de uniformes e crachás de identificação. 
 

4.2. DA AUTORIZAÇÃO, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

4.2.1. O  objeto contratual deverá iniciar, exclusivamente, mediante a Autorização de Serviços  ou 
outro documento equivalente emitido pelo Contratante, em no máximo 15 (quinze) dias 
corridos, contados do conhecimento da Autorização pela Contratada; 

 
4.2.2. O Contratante, ao seu exclusivo critério, solicitará à Contratada, os serviços relativos à 

execução do objeto, podendo ser para cada Produto;  
 

4.2.3. A Nota de Empenho será automaticamente cancelada e o contrato rescindido se a 
Contratada não cumprir com o prazo de execução, exceto por motivo justificado com 
antecedência junto ao Contratante; 

 
4.2.4. Além do cancelamento da Nota de Empenho e da rescisão do contrato, serão aplicadas as 

sanções administrativas e as penalidades previstas no instrumento de contratação; 
 

4.2.5. O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à 
correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas 
sanções previstas nos artigos nº 81 a nº 88 da Lei Federal nº 8.666/93 à Contratada, com 
observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 

 
4.2.6. O Contratante recusará total ou parcialmente o objeto executado pela Contratada, que 

apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Art. 76 da Lei Federal n° 
8.666/93; 

 
4.2.7. No interesse do Contratante, o valor inicial atualizado do contrato que decorrerá deste 

processo licitatório poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento), conforme disposto no Art. 65, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
4.2.8. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições inicialmente celebradas no 

contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até os limites previstos, 
calculados sobre o valor total; 
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4.2.9. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste Tópico, salvo 
as supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes; 

 
4.2.10. A Contratada deverá executar/prestar sob a sua exclusiva responsabilidade, pelo período de 

12  (doze) meses, os serviços contratados, em conformidade com as orientações contidas no 
instrumento de convocação e seus anexos, em especial neste TRT, na proposta de preços 
adjudicada e no contrato; 

 
4.2.11. A vigência do contrato de prestação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 

contrato, podendo ser alterado, prorrogado ou aditado nos termos do Art. 57, IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93, desde que satisfeitas as exigências legais, regulamentares e 
previamente justificadas. 

 
4.3. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
4.3.1. A licitante deverá apresentar, por ora de sua participação no processo licitatório, a Proposta 

de Preços OBRIGATORIAMENTE em conformidade com o que está descrito neste TRT e no 
instrumento de convocação;  

 
4.3.2. A licitante deverá apresentar em sua Proposta de Preços a Planilha de Formação de Preços 

devidamente preenchida, conforme o modelo apresentado abaixo: 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS  
 

Licenciamento por prazo determinado de Soluções de Softwares prontas, aplicações para ambiente web, acompanhados 
de serviços correlatos tais como implantação; suporte técnico e operacional; capacitação; atualização corretiva e evolutiva, 
assim como de serviços de que proverão o seu acesso via internet pública. 

PRODUTO Website Portal da Transparência 
 Unidade Quantidade 

Parcelas Valor Total (R$) 

Item 1.1.Serviços do Programa de Criação, 
Implantação e Treinamento da Solução de Software 
– Produto - website Portal da Transparência 

Prestação de 
Serviços 

 

Desembolso em 
Parcela Única do 
Valor relativo a 

Etapa de 
Implantação 

concluída 

 

Item 1.2. Serviços de cessão de licença e direito de 
uso mensal da Solução de Software – website Portal 
da Transparência, Serviços de hospedagem em 
Centros de Dados, Serviços de suporte técnico-
operacional através do Centro de Atendimento Técnico 
e Serviços de Atualização de Nível I 

Prestação de 
Serviços 
Mensal 

12  
 

Parcelas 
Mensais 

  

Valor total (R$)   

Valor da Proposta, obtido a partir da seguinte equação  
 (VALOR)  

 

Valor Total da Proposta 
(Valor por Extenso) 

 
4.3.3. Incorporar todas as despesas, custos diretos e indiretos de qualquer natureza, inerentes à 

execução do objeto pela Contratada aos preços ofertados na sua proposta, incluindo e não 
se limitando a: (1) custos com frete e seguros; (2) despesas trabalhistas relativas à 
contratação de pessoal e afins; (3) custos com logística e transporte; (4) custos com a 
aquisição de bens e materiais; (5) custos com o pagamento de impostos e tributos e; (6) 
despesas operacionais de qualquer natureza; 

 
4.3.4. Informar OBRIGATORIAMENTE todos os preços solicitados, contemplando todos os 

Produtos descritos na Planilha de Formação de Preços, sob pena de desclassificação da 
licitante; 

 
4.3.5. Apresentar os preços cotados em moeda correta do país (R$), contendo duas casas 

decimais para números fracionais (não inteiros); 
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4.3.6. Informar OBRIGATORIAMENTE, sob pena de desclassificação, os preços unitários e totais 
por item de serviço, o total de cada produto e total geral da proposta, conforme solicitados na 
Planilha de Formação de Preços. 

 
 

 
4.4. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

 
4.4.1. Para o faturamento, serão considerados os serviços solicitados nas respectivas  

Autorizações, que tenham sido efetivamente prestados e devidamente atestados pelo 
Contratante, através da Unidade Fiscalizadora do contrato, em razão do atendimento às 
especificações contidas no instrumento de convocação e seus anexos, em especial neste 
TRT, na proposta de preços adjudicada e no contrato; 

 
4.4.2. O pagamento será efetuado em moeda corrente, mediante apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura cuja natureza fiscal será a prestação de serviços. A mesma será apresentada 
ao Contratante, constando os respectivos preços unitários e total, de cada grupo de 
fornecimento de serviços – conforme constam na Planilha de Formação de Preços, o 
mês/ano de referência, o número da parcela atual e do total de parcelas, assim como a 
descrição sucinta do objeto contratado; 

 
4.4.3. Uma vez apresentada a documentação indicada no item anterior, o Contratante efetuará o 

pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sem incidência no período de qualquer 
reajuste ou correção de preço, em depósito bancário na conta da Contratada; 

 
4.4.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela contratada, obrigatoriamente com o nº de 

inscrição no CNPJ apresentado na Proposta de Preços adjudicada, na documentação de 
habilitação apresentada durante o processo licitatório e no contrato, não se admitindo Notas 
Fiscais/Faturas emitidas com outro nº de inscrição no CNPJ, mesmo que pertencente a filial 
ou matriz; 

 
4.4.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento, sem 

alteração de seu valor, será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 
regularizados;  

 
4.4.6. Qualquer forma de inadimplência da Contratada acarretará a interrupção do pagamento de 

que trata este item, não ensejando pelo atraso, cobrança de juros, nem correção monetária 
pelo Contratante; 

 
 

4.5. DO REAJUSTAMENTO 
 

4.5.1. Os valores contratados poderão ser  reajustados a cada período de 12 (doze) meses, caso 
ocorram, mediante solicitação da Contratada e condicionado à autorização do Contratante, 
considerando o IPCA; 

 
4.5.2. Na falta do IPCA, o Contratante adotará outro índice que venha a ser regulamentado.  

 
 
5. REQUISITOS GERAIS DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES 
 

5.1. QUANTO A HOSPEDAGEM DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS 
(DATACENTER) 

 
5.1.1. Prestar os serviços de hospedagem (hosting) das Soluções de Softwares ofertadas, sob a 

exclusiva responsabilidade da Contratada, hospedando-as em um ou mais Centros de Dados 
(datacenters) especializados, garantindo sua disponibilidade integral, seja quanto ao 
provimento do acesso, via internet pública, tanto quanto a estabilidade técnico-operacional 
para o correto funcionamento das Soluções; 

5.1.2. Prestar os serviços utilizando Centros de Dados próprios, da Contratada, ou terceirizados, 
garantindo que a disponibilidade das Soluções de Softwares, exclusivamente para as 
que estejam em produção, seja de 99,9% – Acordo de Nível de Serviço (SLA), em face 
do tempo total, referente ao mês da prestação de serviços; 

5.1.3. Garantir que os Centros de Dados, assim como as Soluções de Softwares e todo o conjunto 
de dados e serviços mantidos por elas, estejam implantados e, em produção, no território 
brasileiro; 

 
 

5.2. QUANTO ÀS DOCUMENTAÇÕES TÉCNICO-OPERACIONAIS 
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5.2.1. Garantir que as Documentações Técnico-Operacionais estejam prontas, adequadas e 

atualizadas em face da abrangência dos recursos presentes nas versões (release) das 
Soluções de Softwares ofertadas, seja durante o processo licitatório ou enquanto o contrato 
que dele decorra vigorar;  

 
5.2.2. Disponibilizar as Documentações Técnico-Operacionais nos meios impresso OU digital (nos 

formatos PDF – Portable Document Format ou HTML - HyperText Markup Language);   
 

5.2.3. Apresentar as Documentações Técnico-Operacionais integralmente no idioma português do 
Brasil;  

 
5.2.4. Garantir que os conteúdos que integram as Documentações Técnico-Operacionais estejam 

classificados de modo a favorecer a sua consulta e sejam abordados de modo a permitir a 
sua correta compreensão, relativo a operação e a configuração de todos os recursos e 
funções presentes nas Soluções de Softwares. 

 
5.3. QUANTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO 

 
5.3.1. Disponibilizar, sob a exclusiva responsabilidade da Contratada, durante a vigência do 

contrato, um Centro de Atendimento Técnico para o fornecimento de serviços de suporte 
técnico (help desk) com foco no apoio técnico-operacional ao Contratante, visando atender 
as suas demandas, de qualquer natureza, relacionados à execução do objeto;  

 
5.3.2. Dispor de instrumentos através dos quais o Contratante, por intermédio dos seus 

profissionais corporativos e previamente qualificados junto à Contratada, registre as suas 
demandas, bem como as acompanhe até a sua efetiva resolução;  

 
5.3.3. Possibilitar que as demandas do Contratante sejam registradas e/ou acompanhadas através 

de um dos seguintes canais de atendimento: (1) por correspondência eletrônica (e-mail) via o 
endereço divulgado pela Contratada; (2) através de portal de atendimento eletrônico 
integrado à Central de Atendimento Técnico da Contratada, disponível para acesso via 
internet pública por aplicação web e; (3) por intermédio de ligação telefônica, serviço 0800 – 
número único nacional - dirigida à Central de Atendimento Técnico da Contratada;  

 
5.3.4. Garantir que o atendimento na Central da Contratada ocorra no horário de 8h às 18h, em 

dias úteis, tendo como referência o endereço (município) onde está instalada a Central; 
 

5.3.5. Garantir que o retorno ao Contratante, em face do registro de uma demanda, de ordem 
corretiva nas Soluções de Softwares, junto à Central de Atendimento da Contratada, por 
meio dos canais disponíveis, ocorra em, no máximo, 4h (quatro horas) em dias úteis, bem 
como a sua resolução aconteça em, no máximo, 48h (quarenta e oito horas), também em 
dias úteis; 

 
5.3.6. Garantir que o retorno ao Contratante, em face do registro de uma demanda, de suporte 

operacional às Soluções de Softwares ou de caráter informativo, junto a Central de 
Atendimento da Contratada, por meio dos canais disponíveis, ocorra em, no máximo, 2h 
(duas horas) em dias úteis; 

 
5.3.7. Capacitação por parte da Contratada a servidores de setores pertinentes da 

CONTRATANTE acerca da operacionalização dos softwares, ref. ao objeto licitado. 
 
 
6. REQUISITOS TÉCNICOS DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES 
 

6.1. REQUISITOS GERAIS 
 

6.1.1. A solução constitui-se em aplicações web e, em decorrência disto, serão acessadas 
exclusivamente através da internet pública. A viabilização do canal de comunicação que 
garantirá o acesso até o Centro de Dados (dados) onde as Soluções encontram-se 
hospedadas, se constitui em responsabilidade exclusiva, direta ou indireta, dos usuários das 
Soluções; 

 
6.1.2. Considerar, para fins conceituais, a existência nas Soluções de Softwares de áreas 

operacionais distintas, através das quais os diferentes públicos poderão promover o acesso e 
o gerenciamento do conteúdo e dos recursos disponíveis, sendo a primeira, a ÁREA 
PÚBLICA, destinada ao internauta anônimo e ao internauta previamente cadastrado 
(registrado) nas Soluções e a segunda, a ÁREA PRIVADA, a ser utilizada exclusivamente 
pelos usuários de nível corporativo do Contratante. 
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5.2.1. Garantir que as Documentações Técnico-Operacionais estejam prontas, adequadas e 

atualizadas em face da abrangência dos recursos presentes nas versões (release) das 
Soluções de Softwares ofertadas, seja durante o processo licitatório ou enquanto o contrato 
que dele decorra vigorar;  

 
5.2.2. Disponibilizar as Documentações Técnico-Operacionais nos meios impresso OU digital (nos 

formatos PDF – Portable Document Format ou HTML - HyperText Markup Language);   
 

5.2.3. Apresentar as Documentações Técnico-Operacionais integralmente no idioma português do 
Brasil;  

 
5.2.4. Garantir que os conteúdos que integram as Documentações Técnico-Operacionais estejam 

classificados de modo a favorecer a sua consulta e sejam abordados de modo a permitir a 
sua correta compreensão, relativo a operação e a configuração de todos os recursos e 
funções presentes nas Soluções de Softwares. 

 
5.3. QUANTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO 

 
5.3.1. Disponibilizar, sob a exclusiva responsabilidade da Contratada, durante a vigência do 

contrato, um Centro de Atendimento Técnico para o fornecimento de serviços de suporte 
técnico (help desk) com foco no apoio técnico-operacional ao Contratante, visando atender 
as suas demandas, de qualquer natureza, relacionados à execução do objeto;  

 
5.3.2. Dispor de instrumentos através dos quais o Contratante, por intermédio dos seus 

profissionais corporativos e previamente qualificados junto à Contratada, registre as suas 
demandas, bem como as acompanhe até a sua efetiva resolução;  

 
5.3.3. Possibilitar que as demandas do Contratante sejam registradas e/ou acompanhadas através 

de um dos seguintes canais de atendimento: (1) por correspondência eletrônica (e-mail) via o 
endereço divulgado pela Contratada; (2) através de portal de atendimento eletrônico 
integrado à Central de Atendimento Técnico da Contratada, disponível para acesso via 
internet pública por aplicação web e; (3) por intermédio de ligação telefônica, serviço 0800 – 
número único nacional - dirigida à Central de Atendimento Técnico da Contratada;  

 
5.3.4. Garantir que o atendimento na Central da Contratada ocorra no horário de 8h às 18h, em 

dias úteis, tendo como referência o endereço (município) onde está instalada a Central; 
 

5.3.5. Garantir que o retorno ao Contratante, em face do registro de uma demanda, de ordem 
corretiva nas Soluções de Softwares, junto à Central de Atendimento da Contratada, por 
meio dos canais disponíveis, ocorra em, no máximo, 4h (quatro horas) em dias úteis, bem 
como a sua resolução aconteça em, no máximo, 48h (quarenta e oito horas), também em 
dias úteis; 

 
5.3.6. Garantir que o retorno ao Contratante, em face do registro de uma demanda, de suporte 

operacional às Soluções de Softwares ou de caráter informativo, junto a Central de 
Atendimento da Contratada, por meio dos canais disponíveis, ocorra em, no máximo, 2h 
(duas horas) em dias úteis; 

 
5.3.7. Capacitação por parte da Contratada a servidores de setores pertinentes da 

CONTRATANTE acerca da operacionalização dos softwares, ref. ao objeto licitado. 
 
 
6. REQUISITOS TÉCNICOS DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES 
 

6.1. REQUISITOS GERAIS 
 

6.1.1. A solução constitui-se em aplicações web e, em decorrência disto, serão acessadas 
exclusivamente através da internet pública. A viabilização do canal de comunicação que 
garantirá o acesso até o Centro de Dados (dados) onde as Soluções encontram-se 
hospedadas, se constitui em responsabilidade exclusiva, direta ou indireta, dos usuários das 
Soluções; 

 
6.1.2. Considerar, para fins conceituais, a existência nas Soluções de Softwares de áreas 

operacionais distintas, através das quais os diferentes públicos poderão promover o acesso e 
o gerenciamento do conteúdo e dos recursos disponíveis, sendo a primeira, a ÁREA 
PÚBLICA, destinada ao internauta anônimo e ao internauta previamente cadastrado 
(registrado) nas Soluções e a segunda, a ÁREA PRIVADA, a ser utilizada exclusivamente 
pelos usuários de nível corporativo do Contratante. 
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6.1.3. Quando empregados nesta especificação, os termos “gerenciar” ou “gerenciamento”, 
compreenderão as funções de incluir, alterar, excluir e consultar os parâmetros de 
configuração e registros de dados, quando se aplicar a situação, de um determinado 
requisito de negócio, durante as atividades de gestão de recursos e conteúdo;  

 
6.1.4. Os termos “usuário” ou “usuários” abrangerão os colaboradores indicados pelo 

Contratante, de nível corporativo, e quando acrescidos dos termos “responsável” ou 
“responsáveis” indicará que o referido “usuário” atuará no gerenciamento dos recursos e 
conteúdo mantido pelas Soluções;  

 
6.1.5. O gerenciamento dos conteúdos e recursos, bem como a operacionalização das 

Soluções de Software deverá ser realizado via internet pública;  
 

6.1.6. Os padrões de usabilidade e as interfaces de acesso deverão estar padronizados, 
distintamente para cada Solução de Software, assim como a apresentação do conteúdo 
pertinente a cada uma delas;  

 
6.1.7. As interfaces de acesso das áreas públicas das Soluções de Software deverão ter os 

padrões de identidade visual e o conteúdo aprovados pelo Contratante, em razão do 
design prévio que deverá ser produzido pela empresa que será contratada, durante a 
fase de implantação das Soluções;  

 
6.1.8. As Soluções de Softwares devem ter sido desenvolvidas e deverão ser 

operacionalizadas considerando um modelo de distribuição em camadas, de tal modo 
que os componentes de softwares que as integram possam estar distribuídos, de forma 
distinta, conforme o seguinte:  

 
6.1.8.1. A camada dos DADOS (entidades, atributos, procedimentos encapsulados, 

etc), executada em nível de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 
(SGBD) do padrão SQL (Structured Query Language);   

6.1.8.2. A camada APLICAÇÃO, processada em nível dos servidores de aplicações, 
onde encontram-se os componentes de software das Soluções que 
respondem pelo processamento das regras de negócio; 

6.1.8.3. A camada CLIENTE representada pelas interfaces de acesso, operadas 
pelos usuários das Soluções; 

6.1.9. As interfaces de acesso às Soluções de Software, em todas as áreas, deverão ser 
apresentadas integralmente no idioma português do Brasil. 
 

 
6.2. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

 
6.2.1. QUANTO A COMPATIBILIDADE COM NAVEGADORES DE INTERNET (WEB 

BROWSERS) 
 

6.2.1.1. Garantir continuamente que operacionalização das Soluções dos Produtos 
nº 1 e 2 ocorra de forma homogênea e integralmente funcional, em 
diferentes navegadores de internet (web browsers), nas suas versões mais 
recentes, tais como e sem se limitar aos seguintes: Microsoft Internet 
Explorer/Edge, Mozila Firefox e Google Chrome, sendo vedada a instalação 
de qualquer software ou recurso adicional como: Flash Player, ActiveX e 
Plug-Ins, entre outros, com a finalidade de fornecer o suporte complementar, 
necessário ao correto funcionamento das Soluções nos navegadores.  

6.2.2. QUANTO A INTEGRAÇÃO DE DADOS E DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE 
 

6.2.2.1. A Contratada será a responsável exclusiva pelo desenvolvimento e pela 
manutenção das rotinas e aplicações de software que irão automatizar a 
integração de dados e serviços de software operacionalizados nos 
repositórios e ambientes tecnológicos do Contratante com as Soluções de 
Software da Contratada. Já a infraestrutura tecnológica, em sua maior parte 
já existente e em operação, que irá suportar o acesso das Soluções de 
Software ao ambiente tecnológico de propriedade do Contratante, como por 
exemplo, links dedicados de acesso à internet; servidores de aplicação, 
banco de dados e de rede, entre outros, e que são necessários para a 
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operacionalização final das integrações com os sistemas e aplicativos 
legados, estes serão de sua exclusiva responsabilidade do Contratante;  

6.2.2.2. A Contratada, conforme o planejamento prévio, deverá propor e homologar 
junto ao Contratante a criação de rotinas de integração, para quando se 
melhor aplicarem, do tipo online, ou seja, em tempo real, ou off-line, de 
processamento temporal, com ativação manual ou automatizada, além do 
planejamento acerca das soluções, recursos e plataformas tecnológicas que 
deverão ser adotadas, em face de se garantir maior aderência às 
necessidades pertinentes a cada processo de integração identificado. 

6.2.3. QUANTO A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
6.2.3.1. Recursos gerais de acessibilidade para pessoas com deficiência, 

exclusivamente para os Produtos nº 1 e 2 das Soluções de Softwares: 

a) Garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência, observando os 
preceitos do Decreto-Lei nº 5.296 de 02/12/2004, que regulamenta as 
leis n° 10.048, de 08/11/2000, que dá prioridade de atendimento às 
pessoas com deficiência, e nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade; 

b) Atender as diretrizes da Cartilha de Usabilidade elaborada pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil, através da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Não poderá 
apresentar erros conforme disposto no eMAG, versão 3.0, bem como 
atender todos os pontos obrigatórios de acessibilidade conforme regras 
estabelecidas pelo WCAG 2.0. A avaliação deste requisito deverá ser 
promovida pelo software ASES Desktop versão 2.0.16, ou versão mais 
atualizada, que está disponível para download no endereço URL 
(Uniform Resource Locator), apresentado abaixo:       

• https://softwarepublico.gov.br/social/ases 
 

c) Suportar a apresentação de conteúdos nas páginas web2 que poderão 
ser lidos por softwares do tipo "leitores de tela" (screenreaders) usados 
por deficientes visuais, mas, também, dispor de instrumentos que 
otimizem a experiência de navegação destas pessoas através das 
interfaces de acesso da Solução de Software. Entretanto, vale ressaltar 
que há organizações que estabelecem preceitos sobre a acessibilidade, 
que consideram as limitações ligadas às capacidades do equipamento 
que está sendo utilizado para promover o acesso à internet. As regras a 
serem contempladas pelas Soluções de Softwares deverão submeter-se 
integralmente ao descrito nos seguintes websites públicos, de 
organismos federais do Brasil, cujo acesso dar-se-á através dos 
endereços URL (Uniform Resource Locator) relacionados abaixo: 

• http://emag.governoeletronico.gov.br/cursoconteudista/desenvolvime
nto-web/recomendacoes-de-acessibilidade-wcag2.html 
 

• https://softwarepublico.gov.br/social/ases 
 

• www.serpro.gov.br/acessibilidade 
 

6.2.4. QUANTO A RESPONSIVIDADE NA ÁREA PÚBLICA 
 

6.2.4.1. Atender aos padrões do web design3 responsivo. O website mantido pela 
Solução, exclusivamente para as aplicações web (websites) deverão 
responder de forma pró ativa, quanto à visualização das suas páginas web, 
relativo aos tamanhos, formatos e a orientação das telas dos dispositivos 
empregados para acessá-los, por exemplo: monitores de vídeo de 
computadores (PC) desktops, tablets ou smartphones, assegurando sua 
adequação ao melhor formato de apresentação. 

6.2.5. QUANTO A SEGURANÇA 

                                                           
2Página web, também conhecida pelo no inglês webpage, é uma "página" no website, geralmente em formato HTML e 
com ligações de hipertexto que permitem a navegação de uma página, ou secção, para outra. 
3 web design é uma extensão da prática dos trabalhos do design gráfico, onde o foco do projeto é a criação de websites e documentos para o 
ambiente da internet. 
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6.2.5.1. A descentralização do gerenciamento de conteúdo e dos Módulos de 

Serviços pelos usuários responsáveis deverá estar subordinado à aplicação 
de regras de segurança, que limite a atuação dos mesmos, conforme melhor 
se aplicar à estratégia de gerenciamento que o Contratante desejar 
empreender, observando o seguinte: 

a) Na ÁREA PRIVADA: 

▪ Gerenciar contas de usuários e de grupos de usuários, assim como 
as suas responsabilidades gerenciais relativas aos Módulos de 
Serviço, compondo o repositório de segurança único dos websites; 

▪ Garantir a integridade referencial de todos os dados mantidos pelas 
Soluções de Softwares; 

▪ Gerenciar o cadastro das contas dos usuários, considerando as 
seguintes informações essenciais, a serem armazenadas em 
campos específicos e independentes: (1) atribuição de um 
identificador único (login) a ser fornecido de forma automatizada, 
com a aplicação de um prefixo padronizado, que irá compor o login; 
(2) a senha de acesso considerando a seguinte complexidade: de 6 
a 12 caracteres, com, no mínimo, um caractere numérico e dois não 
alfanuméricos, por exemplo: @, #, $, etc.; (3) o nome do usuário; (4) 
o e-mail do usuário e; (5) os telefones de contato do usuário; 

▪ Permitir a ativação e a inativação das contas de usuários e de 
grupos de usuários, sem que isto implique na sua efetiva exclusão;  

▪ Gerenciar as contas de usuários, associando-as a uma ou mais 
contas de grupos de usuários; 

▪ Gerenciar as permissões atribuídas às contas de grupos de 
usuários, relativas a administração dos Módulos de Serviços das 
Soluções de Softwares e, em decorrência disto, dos conteúdos 
publicados através destes Módulos nos websites;  

▪ Gerar continuamente e possibilitar a consulta parametrizada ao log 
de registro (histórico) das operações realizadas pelos usuários, 
relativas as atividades de inclusão, alteração e exclusão de registros 
de dados e de conteúdo, realizadas através dos Módulos de 
Serviços que integram as Soluções de Softwares;  

▪ Garantir que uma conta de usuário herde, receba integralmente, 
todas as permissões atribuídas às contas de grupos de usuários das 
quais ela faça parte; 

▪ Dispor de recurso que permita aos usuários recuperarem e/ou 
redefinirem a sua senha;  

▪ Gerenciar a complexidade do código de segurança CAPTCHA4, 
permitindo que o referido código possa ser composto, por letras 
(alfabético), por números (numérico) ou por letras e números 
(alfanumérico), além da parametrização do número de caracteres do 
código; 
Solicitar ao internauta, a informação do código CAPTCHA, nas áreas 
públicas dos websites, quando se aplicar, conforme especificados 
nos requisitos dos Módulos de Serviço; 

 
b) Na área PÚBLICA: 

▪ Permitir que o cadastro de informações e solicitações de serviços 
por parte do internauta ocorra mediante a digitação de código de 
segurança CAPTCHA, a fim de minimizar as tentativas de acesso 
empreendidas por robôs virtuais; 

▪ Permitir que o código CAPTCHA por ser verbalizado, através da 
emissão de áudio, para garantir acessibilidade ao internauta com 
deficiência visual; 

▪ Exigir o cadastro prévio do internauta, como pré-condição para 
acessar determinados Módulos de Serviços, conforme TRT. 

 
6.2.6. QUANTO AO CADASTRO DE INTERNAUTAS 

 
6.2.6.1. Garantir que esteja disponível, para as Soluções de Softwares, nos menus 

da página principal dos websites, bem como nos seguintes Módulos de 

                                                           
4CAPTCHA é um acrônimo da expressão "Completely Automated Public Turing testtotell Computersand Humans Apart" (teste de 
Turing público completamente automatizado para diferenciação entre computadores e humanos): um teste de desafio cognitivo, utilizado como 
ferramenta AntiSpam.  
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6.2.5.1. A descentralização do gerenciamento de conteúdo e dos Módulos de 

Serviços pelos usuários responsáveis deverá estar subordinado à aplicação 
de regras de segurança, que limite a atuação dos mesmos, conforme melhor 
se aplicar à estratégia de gerenciamento que o Contratante desejar 
empreender, observando o seguinte: 

a) Na ÁREA PRIVADA: 

▪ Gerenciar contas de usuários e de grupos de usuários, assim como 
as suas responsabilidades gerenciais relativas aos Módulos de 
Serviço, compondo o repositório de segurança único dos websites; 

▪ Garantir a integridade referencial de todos os dados mantidos pelas 
Soluções de Softwares; 

▪ Gerenciar o cadastro das contas dos usuários, considerando as 
seguintes informações essenciais, a serem armazenadas em 
campos específicos e independentes: (1) atribuição de um 
identificador único (login) a ser fornecido de forma automatizada, 
com a aplicação de um prefixo padronizado, que irá compor o login; 
(2) a senha de acesso considerando a seguinte complexidade: de 6 
a 12 caracteres, com, no mínimo, um caractere numérico e dois não 
alfanuméricos, por exemplo: @, #, $, etc.; (3) o nome do usuário; (4) 
o e-mail do usuário e; (5) os telefones de contato do usuário; 

▪ Permitir a ativação e a inativação das contas de usuários e de 
grupos de usuários, sem que isto implique na sua efetiva exclusão;  

▪ Gerenciar as contas de usuários, associando-as a uma ou mais 
contas de grupos de usuários; 

▪ Gerenciar as permissões atribuídas às contas de grupos de 
usuários, relativas a administração dos Módulos de Serviços das 
Soluções de Softwares e, em decorrência disto, dos conteúdos 
publicados através destes Módulos nos websites;  

▪ Gerar continuamente e possibilitar a consulta parametrizada ao log 
de registro (histórico) das operações realizadas pelos usuários, 
relativas as atividades de inclusão, alteração e exclusão de registros 
de dados e de conteúdo, realizadas através dos Módulos de 
Serviços que integram as Soluções de Softwares;  

▪ Garantir que uma conta de usuário herde, receba integralmente, 
todas as permissões atribuídas às contas de grupos de usuários das 
quais ela faça parte; 

▪ Dispor de recurso que permita aos usuários recuperarem e/ou 
redefinirem a sua senha;  

▪ Gerenciar a complexidade do código de segurança CAPTCHA4, 
permitindo que o referido código possa ser composto, por letras 
(alfabético), por números (numérico) ou por letras e números 
(alfanumérico), além da parametrização do número de caracteres do 
código; 
Solicitar ao internauta, a informação do código CAPTCHA, nas áreas 
públicas dos websites, quando se aplicar, conforme especificados 
nos requisitos dos Módulos de Serviço; 

 
b) Na área PÚBLICA: 

▪ Permitir que o cadastro de informações e solicitações de serviços 
por parte do internauta ocorra mediante a digitação de código de 
segurança CAPTCHA, a fim de minimizar as tentativas de acesso 
empreendidas por robôs virtuais; 

▪ Permitir que o código CAPTCHA por ser verbalizado, através da 
emissão de áudio, para garantir acessibilidade ao internauta com 
deficiência visual; 

▪ Exigir o cadastro prévio do internauta, como pré-condição para 
acessar determinados Módulos de Serviços, conforme TRT. 

 
6.2.6. QUANTO AO CADASTRO DE INTERNAUTAS 

 
6.2.6.1. Garantir que esteja disponível, para as Soluções de Softwares, nos menus 

da página principal dos websites, bem como nos seguintes Módulos de 

                                                           
4CAPTCHA é um acrônimo da expressão "Completely Automated Public Turing testtotell Computersand Humans Apart" (teste de 
Turing público completamente automatizado para diferenciação entre computadores e humanos): um teste de desafio cognitivo, utilizado como 
ferramenta AntiSpam.  
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Serviço, conforme se aplicar ao requisito do Módulo: (1) Enquetes,; (2)  
Licitações, (3) E-SIC, Notícias e Matérias, e; (5) Guia de Serviços, como 
pré-requisito para utilizá-los em funções específicas dos Módulos de 
Serviço, quando se aplicar, em razão das parametrizações realizadas pelos 
usuários responsáveis, via área privada, um link para acessar o cadastro; 

a) Permitir que os internautas possam gerenciar o seu cadastramento, via 
área pública do website, compondo um repositório único, com as 
seguintes informações, incorporando-as em campos específicos e 
independente, conforme se aplicar a situação: (1) o tipo da pessoa, se 
física ou jurídica; (2) nº da inscrição no CPF (pessoa física) ou no CNPJ 
(pessoa jurídica); (3) nome completo (pessoa física) ou razão social 
(jurídica); (4) nome do responsável (exclusivamente para pessoa 
jurídica); (5) e-mail (identificador único do internauta utilizado para 
efetuar o login no website e para o envio de correspondências 
eletrônicas); (6) senha de acesso com tamanho mínimo de 6 caracteres; 
(7) data de nascimento (exclusivamente para pessoa física); (8) 
nacionalidade (exclusivamente para pessoa física); (9) naturalidade 
(exclusivamente para pessoa física); (10) sexo (exclusivamente para 
pessoa física) e; (11) endereço completo; 

 
6.2.6.2. Garantir que o cadastro do internauta seja ativado somente após ocorrer 

uma confirmação do e-mail por ele informado. Uma vez inserido no 
repositório o cadastro deverá ficar inativo, aguardando a sua ativação. Uma 
mensagem de confirmação deverá ser gerada e enviada automaticamente 
ao internauta, imediatamente após o cadastro, para o e-mail informado. Ao 
ler a mensagem do e-mail, através do seu software correio, o internauta 
deverá acionar um link de ativação do cadastro, contido na mensagem;  

6.2.6.3. Garantir que o e-mail informado pelo internauta, o seu identificador de login, 
seja único no repositório (identificação unívoca para o login), e, ainda, 
garantir que ao gerenciar seus dados cadastrais, o internauta não possa 
excluir todo o seu cadastro ativo, assim como, especificamente, não possa 
alterar o seu identificador de login ativo; 

6.2.6.4. Exibir em todas as páginas da área pública dos websites, independente do 
Módulo de Serviço, exclusivamente para os internautas que tenham 
efetuado login, um recurso visual que apresente o nome completo do 
internauta e a indicação de que o mesmo encontra-se autenticado no 
website, e, ainda, que permita ao internauta gerenciar os dados cadastrais; 

6.2.6.5. Permitir, através das atividades de gerenciamento dos websites, via área 
privada, que os usuários responsáveis possam bloquear cadastros já 
ativados de internautas e, quando necessário, possam ativá-los, a despeito 
de não ter ocorrido a confirmação do e-mail de cadastro;  

6.2.6.6. Permitir a consulta dos internautas cadastrados no repositório do website, 
durante as atividades de gerenciamento promovidas pelos usuários 
responsáveis, via área privada, relativas às palavras, frases ou termos 
específicos, compostos por qualquer conjunto de caracteres inseridos nos 
nomes dos internautas (exclusivamente para pessoas físicas); nas razões 
sociais (exclusivamente para pessoas jurídicas); nas inscrições do CPF e do 
CNPJ e, ainda, produzir consultas parametrizadas relativas aos seguintes 
campos: tipos de pessoa (física ou jurídica) e status do cadastro (inativo, 
ativo ou bloqueado). 

 
6.2.7. QUANTO A INCORPORAÇÃO DE ARQUIVOS NOS RESPOSITÓRIOS DOS 

WEBSITES 
 

6.2.7.1. Garantir, que, em razão dos requisitos dos Módulos de Serviço, que 
prevêem a incorporação de  arquivos digitais, processos de upload, para os 
repositórios dos websites, seja durante as atividades de gerenciamento dos 
usuários responsáveis ou durante as operações desenvolvidas pelos 
internautas nas áreas públicas, que seja possível em ambas as situações, a 
realização de consultas nas pastas locais do sistema operacional do 
dispositivo de acesso, a fim de selecionar os arquivos correspondentes aos 
conteúdos que se deseje incorporar e que, após a seleção, seja promovido 
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o upload destes arquivos para os repositórios correspondentes dos 
websites. 

7. REQUISITOS DE NEGÓCIO  
 

Os requisitos desta solução deverão atender, quando for aplicável aos seus Módulos de Serviço, o estatuído 
nas seguintes normas:  

 
a) Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Art. 48, II e; Art. 48-A, I e II e;  
 
b) Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Art. 8º, § 1º, I, III e IV; Art. 8º, § 2º; Art. 8º § 3º, I, II e III; 

Art. 7º, II, III e VI; Art. 9º, I e o Capítulo III na íntegra; Art. 10º, § 2º; Art. 10º, § 1º e; Art. 30º, III;  
 
c) Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010, Art. 7º, II e I alíneas “a”, “d” e “e”;  
 
d) Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, Art. 7º, § 2º, VI e; Decisão STF no RE com Agravo ARE 

652777. 
 

7.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

7.1.1. Gerenciar os documentos de prestações de contas públicas na internet, para sua 
posterior exibição na área pública do website, conforme o design prévio, compondo um 
repositório único do website, informando o seguinte em campos exclusivos e 
independentes, relativos aos documentos de prestação de contas: (1) o ano referente ao 
exercício da prestação de contas;  (2) a categoria ou subcategoria e a periodicidade 
padronizadas, relacionadas a prestação de contas, quando se aplicar, previamente 
gerenciadas pelos usuários responsáveis; (3) a data de publicação da prestação de 
contas e; (4) a vinculação da prestação de contas, quando se aplicar, com o serviço de 
Diário Oficial Eletrônico que mantém o registro de publicação e provê o acesso ao seu 
conteúdo e, deverá ainda, ser possível incorporar um arquivo que conterá o conteúdo da 
prestação de contas, sendo um arquivo por prestação de contas;  

7.1.2. Gerenciar a incorporação das categorias, subcategorias e periodicidade das prestações 
de contas, para a classificação das mesmas no repositório do website, possibilitando que 
uma prestação de contas possa ser associada a uma categoria, subcategoria ou 
periodicidade previamente cadastradas;   

7.1.3. Garantir, através do gerenciamento, a incorporação junto a prestação de contas, de um 
arquivo da extensão PDF e com tamanho ilimitado, sendo permitido a sua pré-
visualização (preview) sem a necessidade de download;  

7.1.4. Exibir na área pública do website as prestações de conta incorporadas ao repositório, 
considerando o seguinte: 

7.1.4.1. Exibir uma lista com as prestações de contas, onde cada prestação estará 
acompanhada das seguintes informações: (1) das suas respectivas 
categorias, subcategorias e periodicidade, quando se aplicar; (2) do ano 
referente ao exercício da prestação de contas e; (3) da data de publicação 
da prestação de contas, em face dos seguintes parâmetros de consulta: (1) 
das palavras, frases ou termos específicos, compostos por qualquer 
conjunto de caracteres inseridos nas categorias e subcategorias das 
prestações de contas, assim como nos conteúdos dos arquivos 
incorporados a elas; (2) da periodicidade da prestação de conta e; (3) do 
ano referente ao exercício da prestação de contas; 

7.1.4.2. Permitir que, ao listar as prestações de contas, as mesmas possam ser 
selecionadas através de uma ação de clique no mouse ou ação correlata, 
em outros dispositivos de acesso/controle e, em decorrência desta ação, 
seja possível realizar o download do arquivo relacionado ao seu conteúdo; 

7.1.5. Permitir, através do gerenciamento, quando se aplicar, promover a associação de uma 
determinada prestação de contas com as Publicações Oficiais, conforme item Error! 
Reference source not found. deste TRT, que mantém o registro da sua 
publicação;  

7.1.6. Permitir consultas às prestações de contas, incorporadas ao repositório do website, 
durante as atividades de gerenciamento promovidas pelos usuários responsáveis, de 
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forma parametrizada, em face das seguintes informações: (1) categorias e subcategorias 
das prestações de contas; (2) os anos de referência dos exercícios das prestações de 
contas e; (3) das periodicidades das prestações de contas;  

7.1.6.1. Proporcionar a visualização dos dados completos das prestações de contas 
que forem apresentados na interface de consulta, inclusive dos arquivos 
incorporados às prestações, durante as atividades de gerenciamento, em 
razão dos parâmetros informados.  

7.2. LICITAÇÕES 
 

7.2.1. Gerenciar as licitações públicas, para sua posterior exibição na área pública do website, 
conforme o design prévio, compondo um repositório único do website, informando o 
seguinte em campos específicos e independentes, relativos às licitações: (1) a unidade 
responsável pela licitação, entre as já existentes no repositório do website, conforme o 
item Error! Reference source not found. deste TRT; (2) a modalidade 
padronizada da licitação, previamente gerenciada pelos usuários responsáveis; (3) o 
número da licitação; (4) o ano da licitação; (5) o número do processo administrativo da 
licitação; (6) a descrição do objeto da licitação; (7) a data de publicação da licitação; (8) 
a data limite para apresentação da proposta e demais documentos pertinentes à 
licitação; (9) a data de abertura da licitação; (10) a hora de abertura da licitação; (11) o 
valor estimado da licitação; (12) o status da licitação e; (10) as categorias padronizadas 
da licitação, gerenciadas pelos usuários responsáveis e, deverá ainda ser possível 
incorporar um ou mais arquivos para download, relacionados a uma licitação;  

7.2.2. Gerenciar a incorporação de modalidades, para a classificação das licitações no 
repositório do website, possibilitando que uma licitação seja associada a uma única 
modalidade;  

7.2.3. Gerenciar a incorporação de categorias, para a classificação das licitações no repositório 
do website, possibilitando que uma licitação possa ser associada a uma ou várias 
categorias;   

7.2.4. Permitir, através do gerenciamento, que sejam atribuídas às unidades da estrutura 
organizacional do Contratante os seus respectivos usuários (um ou mais), que serão 
responsáveis pela publicação das licitações relacionadas às unidades, selecionados 
entre as contas de usuários que já integram o repositório de segurança do website;  

7.2.5. Permitir, através do gerenciamento, que sejam atribuídas às licitações um status, entre 
os seguintes, ou correlatos: (1) anulada; (2) cancelada; (3) deserta; (4) em andamento; 
(5) encerrada; (6) frustrada; (7) homologada; (8) revogada e; (9) suspensa, a fim de 
classificar o status atual das licitações;  

7.2.6. Garantir, através do gerenciamento, a incorporação junto às licitações, de um ou mais 
arquivos com a extensão PDF e de tamanho ilimitado, para download via área pública do 
website, informando o seguinte, em campos específicos e independentes: (1) o título do 
arquivo; (2) a descrição resumo do arquivo e; (3) a data de publicação do arquivo, e, 
ainda, ser possível classificar os arquivos quanto a sua finalidade, conforme as 
seguintes ou correlatas: (1) edital e anexos da licitação; (2) avisos e erratas da licitação; 
(3) resultado da licitação; (4) esclarecimentos da licitação; (5) contratos decorrentes da 
licitação; 

7.2.7. Permitir, através do gerenciamento, que seja exigida ou não a identificação prévia do 
internauta, conforme este TRT, como pré-requisito para que o mesmo possa efetuar os 
downloads dos arquivos publicados junto às licitações, e, ainda, que este pré-requisito 
possa ser aplicável, quando se desejar, exclusivamente às licitações publicadas e/ou 
que possuam os status “em andamento” ou “suspensa”, ou correlatos; 

7.2.7.1. Permitir ao internauta, que, durante o seu cadastramento inicial ou quando 
editá-lo, o mesmo possa selecionar, ao seu exclusivo critério, quais 
categorias de licitação, uma ou mais, entre as disponíveis, tenha interesse 
em participar e, sendo assim, poder receber notificações, via e-mail, do 
Contratante, acerca das suas publicações, bem como dos andamentos 
(trâmites) das licitações;  

7.2.7.2. Permitir, durante as atividades de gerenciamento, que os usuários 
responsáveis, ao seu exclusivo critério, possam enviar mensagens de forma 
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forma parametrizada, em face das seguintes informações: (1) categorias e subcategorias 
das prestações de contas; (2) os anos de referência dos exercícios das prestações de 
contas e; (3) das periodicidades das prestações de contas;  

7.1.6.1. Proporcionar a visualização dos dados completos das prestações de contas 
que forem apresentados na interface de consulta, inclusive dos arquivos 
incorporados às prestações, durante as atividades de gerenciamento, em 
razão dos parâmetros informados.  

7.2. LICITAÇÕES 
 

7.2.1. Gerenciar as licitações públicas, para sua posterior exibição na área pública do website, 
conforme o design prévio, compondo um repositório único do website, informando o 
seguinte em campos específicos e independentes, relativos às licitações: (1) a unidade 
responsável pela licitação, entre as já existentes no repositório do website, conforme o 
item Error! Reference source not found. deste TRT; (2) a modalidade 
padronizada da licitação, previamente gerenciada pelos usuários responsáveis; (3) o 
número da licitação; (4) o ano da licitação; (5) o número do processo administrativo da 
licitação; (6) a descrição do objeto da licitação; (7) a data de publicação da licitação; (8) 
a data limite para apresentação da proposta e demais documentos pertinentes à 
licitação; (9) a data de abertura da licitação; (10) a hora de abertura da licitação; (11) o 
valor estimado da licitação; (12) o status da licitação e; (10) as categorias padronizadas 
da licitação, gerenciadas pelos usuários responsáveis e, deverá ainda ser possível 
incorporar um ou mais arquivos para download, relacionados a uma licitação;  

7.2.2. Gerenciar a incorporação de modalidades, para a classificação das licitações no 
repositório do website, possibilitando que uma licitação seja associada a uma única 
modalidade;  

7.2.3. Gerenciar a incorporação de categorias, para a classificação das licitações no repositório 
do website, possibilitando que uma licitação possa ser associada a uma ou várias 
categorias;   

7.2.4. Permitir, através do gerenciamento, que sejam atribuídas às unidades da estrutura 
organizacional do Contratante os seus respectivos usuários (um ou mais), que serão 
responsáveis pela publicação das licitações relacionadas às unidades, selecionados 
entre as contas de usuários que já integram o repositório de segurança do website;  

7.2.5. Permitir, através do gerenciamento, que sejam atribuídas às licitações um status, entre 
os seguintes, ou correlatos: (1) anulada; (2) cancelada; (3) deserta; (4) em andamento; 
(5) encerrada; (6) frustrada; (7) homologada; (8) revogada e; (9) suspensa, a fim de 
classificar o status atual das licitações;  

7.2.6. Garantir, através do gerenciamento, a incorporação junto às licitações, de um ou mais 
arquivos com a extensão PDF e de tamanho ilimitado, para download via área pública do 
website, informando o seguinte, em campos específicos e independentes: (1) o título do 
arquivo; (2) a descrição resumo do arquivo e; (3) a data de publicação do arquivo, e, 
ainda, ser possível classificar os arquivos quanto a sua finalidade, conforme as 
seguintes ou correlatas: (1) edital e anexos da licitação; (2) avisos e erratas da licitação; 
(3) resultado da licitação; (4) esclarecimentos da licitação; (5) contratos decorrentes da 
licitação; 

7.2.7. Permitir, através do gerenciamento, que seja exigida ou não a identificação prévia do 
internauta, conforme este TRT, como pré-requisito para que o mesmo possa efetuar os 
downloads dos arquivos publicados junto às licitações, e, ainda, que este pré-requisito 
possa ser aplicável, quando se desejar, exclusivamente às licitações publicadas e/ou 
que possuam os status “em andamento” ou “suspensa”, ou correlatos; 

7.2.7.1. Permitir ao internauta, que, durante o seu cadastramento inicial ou quando 
editá-lo, o mesmo possa selecionar, ao seu exclusivo critério, quais 
categorias de licitação, uma ou mais, entre as disponíveis, tenha interesse 
em participar e, sendo assim, poder receber notificações, via e-mail, do 
Contratante, acerca das suas publicações, bem como dos andamentos 
(trâmites) das licitações;  

7.2.7.2. Permitir, durante as atividades de gerenciamento, que os usuários 
responsáveis, ao seu exclusivo critério, possam enviar mensagens de forma 
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automatizada através dos recursos do Módulo de Serviço, via e-mail, 
relativas às publicações, aos andamentos (trâmites) e aos questionamentos 
das licitações, porém sem se limitar a estes, aos internautas cadastrados, 
considerando o seguinte, relativo à organização das mensagens a serem 
enviadas: (1) informar o assunto da mensagem; (2) informar a descrição da 
mensagem com até 5.000 caracteres e; (3) incorporar um arquivo, quando 
se aplicar, da extensão PDF com tamanho de até 10 MB (Mega Bytes), 
assim como deverá ser possível, quanto à seleção dos destinatários das 
mensagens, parametrizar o seguinte: (1) enviar mensagens para todos os 
internautas cadastrados e ativos no website, que estejam relacionados a 
uma ou mais categorias de uma determinada licitação; (2) enviar 
mensagens para os internautas cadastrados e ativos no website que tenham 
efetuado downloads de arquivos relacionados a uma determinada licitação 
e; (3) enviar mensagens para um ou mais internautas cadastrados e ativos 
no website, selecionados ao exclusivo critério dos usuários responsáveis, 
relativas a uma determinada licitação; 

7.2.8. Permitir, através do gerenciamento, que seja exibido ou não na área pública do website, 
na interface do Módulo de Serviço, um comunicado formal do Contratante ao internauta, 
relativo à confirmação do download de um determinado arquivo que tenha sido publicado 
junto às licitações e, ainda, possibilitar que, caso seja exibido o comunicado, o mesmo 
possa ser impresso, conforme layout definido no design prévio;  

7.2.9. Exibir na área pública do website as licitações públicas incorporadas ao repositório, 
considerando o seguinte: 

7.2.9.1. Exibir uma lista com as licitações, onde cada uma estará acompanhada das 
seguintes informações: (1) modalidade da licitação; (2) número da licitação; 
(3) ano da licitação; (4) a unidade responsável da licitação; (5) a data limite 
da licitação: (6) a data de abertura da licitação; (7) o horário de abertura da 
licitação; (8) a descrição da licitação e; (9) o status da licitação, em face dos 
seguintes parâmetros de consulta: (1) das palavras, frases ou termos 
específicos, compostos por qualquer conjunto de caracteres inseridos nas 
descrições dos objetos das licitações, assim como nos conteúdos dos 
arquivos incorporados a elas; (2) números das licitações; (3) anos das 
licitações; (4) categorias das licitações; (5) modalidades das licitações; (6) 
unidades responsáveis pelas licitações; (7) status das licitações e; (8) datas 
limites das licitações, e, ainda, sendo possível organizar a lista de licitações 
em razão do seguinte: (1) datas de aberturas das licitações – em ordem 
decrescente; (2) anos e números das licitações – em ordem decrescente e; 
(3) datas de publicação das licitações - em ordem decrescente; 

7.2.9.2. Permitir que, ao listar as licitações públicas, as mesmas possam ser 
selecionadas através de uma ação de clique no mouse ou ação correlata, 
em outros dispositivos de acesso/controle e, em decorrência desta ação, 
sejam exibidas todas as informações e, quando se aplicar, também sejam 
exibidos os arquivos incorporados a elas, classificados quanto à sua 
finalidade, sendo, então, permitido o download dos referidos arquivos, 
condicionado ao parâmetro, gerenciado pelos usuários responsáveis do 
Contratante; 

a) Registrar a data e a hora da realização dos downloads no repositório do 
website; 

7.2.9.3. Permitir que, exclusivamente, os internautas previamente cadastrados 
possam incorporar questionamentos, cuja descrição deverá ter até 5.000 
caracteres, sendo um ou mais por licitação pública, enviando-lhes ao 
Contratante e armazenando-os automaticamente no repositório do website 
através dos recursos incorporados ao Módulo de Serviço; 

a) Registrar a data e a hora da incorporação dos questionamentos no 
repositório do website; 

7.2.9.4. Permitir, através do gerenciamento, que as licitações com todos os seus 
conteúdos fiquem ocultas na área pública do website, até que as suas 
exibições sejam autorizadas pelos usuários responsáveis; 

7.2.10. Permitir consultas aos questionamentos promovidos pelos internautas cadastrados 
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relativos às licitações publicadas, incorporados ao repositório do website, durante as 
atividades de gerenciamento promovidas pelos usuários responsáveis, relativas às 
palavras, frases ou termos específicos, compostos por qualquer conjunto de caracteres 
inseridos nos nomes dos internautas (pessoas físicas e jurídicas), e, ainda de forma 
parametrizada, em face das seguintes informações: (1) períodos de envios dos 
questionamentos e; (2) status dos questionamentos; 

7.2.10.1. Gerenciar o status dos questionamentos formulados pelos internautas 
cadastrados, de forma manual, relativos a uma determinada licitação, 
classificando-os conforme os seguintes tipos ou correlatos: (1) novo 
questionamento; (2) questionamento lido; (3) questionamento não lido; (4) 
questionamento respondido e; (5) questionamento ignorado; 

7.2.10.2. Proporcionar a visualização dos dados completos dos questionamentos que 
forem apresentados na interface de consulta, em razão dos parâmetros 
informados;  

7.2.11. Permitir consultas às licitações publicadas incorporados ao repositório do website, 
durante as atividades de gerenciamento promovidas pelos usuários responsáveis, de 
forma parametrizada, em face das seguintes informações: (1) números das licitações; (2) 
categorias das licitações; (3) modalidades das licitações e; (4) anos das licitações;  

7.2.11.1. Proporcionar a visualização, em face dos parâmetros informados, de todos 
os dados relacionados as licitações públicas resultantes da consulta; 

7.2.12. Proporcionar a geração dos seguintes relatórios, conforme layout padronizado no design 
prévio, direcionando as suas saídas para arquivos com a extensão PDF: 

7.2.12.1. Relativo ao conjunto de licitações incorporadas ao repositório do website, 
em face dos seguintes parâmetros: (1) números das licitações; (2) anos das 
licitações; (3) períodos de publicação das licitações; (4) modalidades das 
licitações; (5) categorias das licitações e; (6) unidades responsáveis pelas 
licitações, apresentando os seguintes dados no relatório: (1) os números 
das licitações; (2) os anos das licitações; (3) as descrições dos objetos das 
licitações; (4) os status das licitações; (5) os valores estimados das 
licitações; (6) a data de publicação e; (7) a data de  abertura das licitações, 
classificadas pelas modalidades das licitações, pelas unidades responsáveis 
pelas licitações e pelos anos das licitações; 

7.2.12.2. Relativo aos internautas cadastrados interessados nas licitações, em face 
dos seguintes parâmetros: (1) números das licitações; (2) anos das 
licitações;  (3) modalidades das licitações e; (4) categorias das licitações, e, 
ainda, deverá ser possível parametrizar quanto às ações desenvolvidas 
pelos internautas: (1) se os mesmos realizaram download e/ou (2) se os 
mesmos selecionaram previamente as categorias de interesse durante a 
edição do seu cadastro, apresentando os seguintes dados no relatório: os 
dados de identificação dos internautas interessados, classificados pelos 
tipos de pessoa dos internautas (física ou jurídica) relativos a uma 
determinada licitação publicada; 

7.2.12.3. Relativo aos internautas cadastrados e que selecionaram as categorias de 
licitações de seu interesse durante a edição do seu cadastro, em face dos 
seguintes parâmetros:  (1) das palavras, frases ou termos específicos, 
compostos por qualquer conjunto de caracteres inseridos nas categorias das 
licitações; (2) selecionando explicitamente uma categoria e; (3) 
selecionando um tipo de pessoa (física ou jurídica) relacionada ao cadastro 
dos internautas, apresentando os seguintes dados no relatório:  os dados de 
identificação dos internautas interessados, classificados pelos tipos de 
pessoa dos internautas (física ou jurídica) e pelas categorias das licitações; 

7.2.12.4. Relativo aos questionamentos realizados pelos internautas cadastrados às 
licitações, em face dos seguintes parâmetros: (1) números das licitações; (2) 
categorias das licitações; (3) modalidades das licitações e; (3) anos das 
licitações, apresentando os seguintes dados no relatório: os dados de 
identificação dos internautas que realizaram os questionamentos, 
acompanhados das íntegras dos questionamentos, de uma determinada 
licitação; 
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7.2.12.5. Relativo aos arquivos incorporados às licitações que foram baixados 
(download) pelos internautas cadastrados, em face dos seguintes 
parâmetros: (1) números das licitações; (2) categorias das licitações; (3) 
modalidades das licitações; e (4) anos das licitações, apresentando os 
seguintes dados no relatório: (1) a descrição do objeto da licitação; (2) a 
modalidade da licitação; (3) o número da licitação; (4) o ano da licitação; (5) 
o status da licitação e; (6) a relação dos arquivos baixados, identificados 
pelos títulos, com as respectivas datas e horas dos downloads e os dados 
de identificação dos internautas que realizaram os downloads, relacionados 
a uma determinada licitação; 

7.2.12.6. Relativo às mensagens enviadas aos internautas cadastrados, inerente aos 
trâmites e demais procedimentos relacionados ao desenvolvimento dos 
processos licitatórios, em face dos seguintes parâmetros: (1)  números das 
licitações; (2) modalidades das licitações; (3) anos das licitações e; (4) 
períodos de envios das mensagens, apresentando os seguintes dados no 
relatório: (1) as descrições das mensagens; (2) os assuntos das 
mensagens; (3) os usuários responsáveis pelos envios das mensagens; (4) 
as datas dos envios das mensagens; (5) as horas dos envios das 
mensagens, acompanhados da relação dos destinatários (internautas 
cadastrados) com os seus respectivos dados de identificação, relativo a uma 
determinada licitação. 

7.3. TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL 
 

7.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS   

Este Módulo deverá proporcionar aos internautas, via a área pública, conforme o design prévio das 
páginas do website, acompanhar os dados das execuções orçamentária, extraorçamentária e 
financeira do Contratante, e, as demais informações previstas na legislação pertinente. 

Sob a responsabilidade exclusiva do Contratante, os dados necessários ao correto funcionamento 
da transparência, serão ser mantidos atualizados, via de regra, em tempo real ou no máximo 
diariamente, assim como deverão ser armazenados em repositório de dados, com possibilidade de 
integração ao Módulo de Serviço. 

A Contratada será a responsável exclusiva pelas rotinas de software que irão automatizar a 
integração entre os dados armazenados nos repositórios de dados do Contratante com o Módulo 
de Serviço. Já o provimento do acesso a estes repositórios será de responsabilidade exclusiva do 
Contratante. 

Os dados da transparência deverão ser extraídos dos sistemas de gestão contábil e financeira do 
Contratante, que garantirá à Contratada os requisitos tecnológicos previstos no decreto nº 7.185, 
de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado de 
administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da federação, nos termos do Art. 48, § 
1º, III, da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. 

7.3.2. REQUISITOS FUNCIONAIS 

7.3.2.1. Permitir a exportação dos resultados completos das consultas para arquivos 
de saída com as extensões PDF e XLS; 

7.3.2.2. Permitir a impressão dos dados resultantes das consultas, diretamente para 
o dispositivo de impressão selecionado na interface de acesso, conforme 
layout padronizado no design prévio;  

7.3.2.3. Garantir em razão das especificações deste Módulo, quando for solicitado 
que os resultados das consultas devam ser exibidos sob a forma de uma 
“lista”, as seguintes funcionalidades:  

7.3.2.4. Exibir os registros de dados resultantes da aplicação dos parâmetros das 
consultas sob a forma de tabelas de dados ou grids, onde as linhas 
corresponderão aos registros de dados e as colunas aos campos;  

a) Exibir os registros de dados em páginas de consulta; 

b) Permitir a parametrização do número máximo de registros de dados que 
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7.2.12.5. Relativo aos arquivos incorporados às licitações que foram baixados 
(download) pelos internautas cadastrados, em face dos seguintes 
parâmetros: (1) números das licitações; (2) categorias das licitações; (3) 
modalidades das licitações; e (4) anos das licitações, apresentando os 
seguintes dados no relatório: (1) a descrição do objeto da licitação; (2) a 
modalidade da licitação; (3) o número da licitação; (4) o ano da licitação; (5) 
o status da licitação e; (6) a relação dos arquivos baixados, identificados 
pelos títulos, com as respectivas datas e horas dos downloads e os dados 
de identificação dos internautas que realizaram os downloads, relacionados 
a uma determinada licitação; 

7.2.12.6. Relativo às mensagens enviadas aos internautas cadastrados, inerente aos 
trâmites e demais procedimentos relacionados ao desenvolvimento dos 
processos licitatórios, em face dos seguintes parâmetros: (1)  números das 
licitações; (2) modalidades das licitações; (3) anos das licitações e; (4) 
períodos de envios das mensagens, apresentando os seguintes dados no 
relatório: (1) as descrições das mensagens; (2) os assuntos das 
mensagens; (3) os usuários responsáveis pelos envios das mensagens; (4) 
as datas dos envios das mensagens; (5) as horas dos envios das 
mensagens, acompanhados da relação dos destinatários (internautas 
cadastrados) com os seus respectivos dados de identificação, relativo a uma 
determinada licitação. 

7.3. TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL 
 

7.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS   

Este Módulo deverá proporcionar aos internautas, via a área pública, conforme o design prévio das 
páginas do website, acompanhar os dados das execuções orçamentária, extraorçamentária e 
financeira do Contratante, e, as demais informações previstas na legislação pertinente. 

Sob a responsabilidade exclusiva do Contratante, os dados necessários ao correto funcionamento 
da transparência, serão ser mantidos atualizados, via de regra, em tempo real ou no máximo 
diariamente, assim como deverão ser armazenados em repositório de dados, com possibilidade de 
integração ao Módulo de Serviço. 

A Contratada será a responsável exclusiva pelas rotinas de software que irão automatizar a 
integração entre os dados armazenados nos repositórios de dados do Contratante com o Módulo 
de Serviço. Já o provimento do acesso a estes repositórios será de responsabilidade exclusiva do 
Contratante. 

Os dados da transparência deverão ser extraídos dos sistemas de gestão contábil e financeira do 
Contratante, que garantirá à Contratada os requisitos tecnológicos previstos no decreto nº 7.185, 
de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado de 
administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da federação, nos termos do Art. 48, § 
1º, III, da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. 

7.3.2. REQUISITOS FUNCIONAIS 

7.3.2.1. Permitir a exportação dos resultados completos das consultas para arquivos 
de saída com as extensões PDF e XLS; 

7.3.2.2. Permitir a impressão dos dados resultantes das consultas, diretamente para 
o dispositivo de impressão selecionado na interface de acesso, conforme 
layout padronizado no design prévio;  

7.3.2.3. Garantir em razão das especificações deste Módulo, quando for solicitado 
que os resultados das consultas devam ser exibidos sob a forma de uma 
“lista”, as seguintes funcionalidades:  

7.3.2.4. Exibir os registros de dados resultantes da aplicação dos parâmetros das 
consultas sob a forma de tabelas de dados ou grids, onde as linhas 
corresponderão aos registros de dados e as colunas aos campos;  

a) Exibir os registros de dados em páginas de consulta; 

b) Permitir a parametrização do número máximo de registros de dados que 
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serão exibidos numa página de consulta; 

c) Permitir a navegação entre as páginas de consulta que conterão os 
registros de dados; 

d) Exibir a quantidade total de registros de dados resultantes da aplicação 
dos parâmetros das consultas;  

e) Permitir a ordenação dos registros de dados exibidos numa página de 
consulta, em face dos conteúdos dos campos das tabelas ou grids. 

7.3.3. QUANTO ÀS EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, RELATIVAS ÀS 
DESPESAS 

7.3.3.1. Consultar as despesas referentes aos empenhos, liquidações e 
pagamentos, informando palavras, frases ou termos específicos, compostos 
por qualquer conjunto de caracteres que integrem (1) os nomes dos 
fornecedores (credores); (2) as descrições das ações de governo; (3) os 
nomes das unidades administrativas; (4) os números dos elementos das 
despesas e; (5) os nomes das modalidades de licitações;  

7.3.3.2. Consultar despesas, exibindo-as sob a forma de listas e sob a forma de 
gráficos, agrupadas separadamente por: (1) elementos de despesas; (2) por 
unidades administrativas; (3) por ações de governo e; (4) por modalidades 
de licitação, sendo possível parametrizar durante a formulação das 
consultas, o ano do exercício e o período no ano onde ocorreram as 
despesas;  

a) Exibir as despesas, resultantes das consultas, apresentando os valores 
empenhados, liquidados e pagos em cada agrupamento; 

b) A partir das listas, resultante das consultas, ao selecionar um dos 
agrupamentos de despesas deverão ser exibidos os fornecedores deste 
agrupamento, acompanhados dos respectivos valores empenhados, 
liquidados e pagos e, ao selecionar um fornecedor, deverão ser exibidos 
os empenhos das despesas realizadas com ele e, por fim, ao selecionar 
um empenho, deverão ser apresentados todo os seus dados. 

7.3.4. QUANTO ÀS EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, RELATIVAS ÀS 
RECEITAS 

7.3.4.1. Consultar as receitas, informando palavras, frases ou termos específicos, 
compostos por qualquer conjunto de caracteres que integrem as descrições 
das receitas previstas e realizadas;  

7.3.4.2. Consultar as receitas, previstas e realizadas, exibindo-as sob a forma de 
listas ou sob a forma de gráficos, quando se aplicar, sendo possível 
parametrizar durante a formulação das consultas, (1) o ano do exercício e; 
(2) o período no ano onde ocorreram as receitas;  

c) Exibir as receitas, previstas e realizadas, sob a forma de listas, 
resultantes das consultas, com os valores das receitas consolidados de 
cada mês e do exercício anual, destacando os valores nominais de 
todos os elementos da receita, em todos os níveis, que integram o plano 
de contas; 

d) Exibir as receitas, previstas e realizadas, sob a forma de gráficos, 
resultantes das consultas, de cada mês e do exercício anual, 
destacando os valores nominais dos elementos da receita de primeiro 
nível, que integram o plano de contas;  

e) Exibir em um ou mais gráficos, resultantes das consultas, quando se 
aplicar, as seguintes informações relativas aos elementos da receita de 
primeiro nível: (1) as receitas mensais realizadas; (2) o valor anual da 
receita prevista; (3) o valor consolidado das receitas realizadas e; (4) a 
diferença entre o valor anual da receita prevista e o consolidado da 
receita realizada. 
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7.3.5. QUANTO ÀS EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, RELATIVAS AOS 
RESTOS A PAGAR 

7.3.5.1. Consultar as despesas classificadas como restos a pagar, referentes aos 
empenhos, liquidações e pagamentos, informando palavras, frases ou 
termos específicos, compostos por qualquer conjunto de caracteres que 
integrem os nomes dos fornecedores (credores); 

7.3.5.2. Consultar as despesas classificadas como restos a pagar, exibindo-as sob a 
forma de listas ou sob a forma de gráficos, quando se aplicar, sendo 
possível parametrizar durante a formulação das consultas, o ano do 
exercício e o período no ano onde ocorreram as despesas que originaram 
os restos a pagar;  

a) Exibir as despesas classificadas como restos a pagar, sob a forma de 
listas, resultantes das consultas, apresentando os fornecedores com os 
respectivos valores totais, a saber: (1) de restos a pagar; (2) de valores 
já pagos e; (3) de valores que foram cancelados;  

▪ A partir das listas, resultantes das consultas, ao selecionar um 
fornecedor, deverão ser exibidos os empenhos das despesas 
realizadas com ele e ao selecionar um empenho, deverão ser 
apresentados todos os seus dados; 

b) Exibir as despesas classificadas como restos a pagar, sob a forma de 
gráficos, resultantes das consultas, apresentando os valores totais de 
restos a pagar e de valores já pagos. 

7.3.6. QUANTO ÀS EXECUÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, RELATIVAS ÀS 
DESPESAS 

7.3.6.1. Consultar as despesas extra orçamentárias, informando palavras, frases ou 
termos específicos, compostos por qualquer conjunto de caracteres que 
integrem os nomes dos fornecedores (credores); 

7.3.6.2. Consultar as despesas extra orçamentárias, exibindo-as sob a forma de 
listas, sendo possível parametrizar durante a formulação das consultas, o 
ano do exercício e o período no ano onde ocorreram as despesas;  

a) Exibir as despesas extra orçamentárias, resultantes das consultas, 
apresentando (1) as contas dos lançamentos contábeis das despesas; 
(2) os nomes dos fornecedores; (3) os valores das despesas e; (3) as 
datas dos lançamentos das despesas. 

7.3.7. QUANTO ÀS EXECUÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIA E FINACEIRA, RELATIVAS ÀS 
RECEITAS 

7.3.7.1. Consultar as receitas extraorçamentárias, informando palavras, frases ou 
termos específicos, compostos por qualquer conjunto de caracteres que 
integrem os nomes dos fornecedores das receitas; 

7.3.7.2. Consultar as receitas extraorçamentárias, exibindo-as sob a forma de listas, 
sendo possível parametrizar durante a formulação das consultas, o ano do 
exercício e o período no ano onde ocorreram as receitas; 

a) Exibir as receitas extra orçamentárias, resultantes das consultas, 
apresentando (1) as contas dos lançamentos contábeis das receitas; (2) 
os nomes dos fornecedores das receitas; (3) os valores das receitas e; 
(4) as datas dos lançamentos das receitas.  

7.3.8. QUANTO AOS GASTOS COM PESSOAL 

7.3.8.1. Exibir os gastos com pessoal consultando-os a partir dos seguintes 
elementos: (1) individualmente pelos nomes dos colaboradores do 
Contratante; (2) pelas unidades administrativas onde estão lotados os 
colaboradores e; (3) pelos cargos e funções exercidos pelos colaboradores;  
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7.3.8.2. Consultar os gastos com pessoal, informando palavras, frases ou termos 
específicos, compostos por qualquer conjunto de caracteres que integrem 
os nomes dos colaboradores, os nomes das unidades administrativas onde 
os colaboradores estão lotados e os nomes dos cargos e funções exercidos 
pelos colaboradores; 

7.3.8.3. Consultar os gastos com pessoal, exibindo-os sob a forma de listas, quando 
se aplicar, sendo possível parametrizar durante a formulação das consultas, 
o mês de competência dos gastos;  

a) Exibir os gastos com pessoal, resultantes das consultas, apresentando 
a relação nominal de colaboradores com os respectivos gastos 
individuais, sendo possível ainda, agrupar os colaboradores por cargos 
e funções e por unidades administrativas, e, neste caso, apresentar os 
valores totais dos gastos em cada agrupamento; 

▪ A partir das listas, resultantes das consultas, contendo a relação 
nominal dos colaboradores com os seus gastos individuais, permitir 
que, ao selecionar um determinado colaborador, sejam exibidos os 
seguintes dados: (1) nome do colaborador; (2) matrícula ou registro 
do colaborador no Contratante; (3) mês e ano de competência do 
gasto; (4) a unidade onde o colaborador está lotado; (5) o cargo ou 
função do colaborador e; (6) os proventos do colaborador; 

b) Exibir sob a forma de gráficos, os quantitativos de colaboradores por 
unidades administrativas e por cargos e funções, resultantes das 
consultas. 

7.3.9. QUANTO ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS E VIAGENS 

7.3.9.1. Consultar as despesas com diárias e viagens, referentes aos empenhos, 
liquidações e pagamentos, informando palavras, frases ou termos 
específicos, compostos por qualquer conjunto de caracteres que integrem 
os nomes dos colaboradores do Contratante; 

7.3.9.2. Consultar as despesas com diárias e viagens, exibindo-as sob a forma de 
listas ou sob a forma de gráficos, quando se aplicar, sendo possível 
parametrizar durante a formulação das consultas, o ano do exercício e o 
período no ano onde ocorreram as despesas que originaram os restos a 
pagar; 

a) Exibir as despesas com diárias e viagens, sob a forma de listas, 
resultantes das consultas, apresentando os nomes dos colaboradores, 
acompanhados dos respectivos valores totais empenhados, liquidados e 
pagos;  

▪ A partir das listas, resultantes das consultas, ao selecionar um 
colaborador, deverão ser exibidos os empenhos das suas despesas 
com diárias e viagens e ao selecionar um empenho, deverão ser 
apresentados todos os seus dados, assim como, deverá ser exibido 
a justificativa detalhada das despesas com cada viagem; 

b) Exibir as despesas classificadas como restos a pagar, sob a forma de 
gráficos, resultantes das consultas, apresentando os valores totais 
empenhados, liquidados e pagos das despesas com diárias e viagens.  

7.3.10. QUANTO A DIVULGAÇÃO DE DADOS ABERTOS 

7.3.10.1. Garantir que os dados abertos estejam disponíveis para integração com 
aplicações externas ao website, via API (Application Programming Interface) 
de web service5, empregando os formatos XML e JSON, atualizados 
automaticamente, abrangendo os seguintes grupos de informações: (1) 
receitas e despesas orçamentárias, extra orçamentárias e financeiras; (2) 

                                                           
5Web Service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível 
que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. 
Os web services são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados.   
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7.3.8.2. Consultar os gastos com pessoal, informando palavras, frases ou termos 
específicos, compostos por qualquer conjunto de caracteres que integrem 
os nomes dos colaboradores, os nomes das unidades administrativas onde 
os colaboradores estão lotados e os nomes dos cargos e funções exercidos 
pelos colaboradores; 

7.3.8.3. Consultar os gastos com pessoal, exibindo-os sob a forma de listas, quando 
se aplicar, sendo possível parametrizar durante a formulação das consultas, 
o mês de competência dos gastos;  

a) Exibir os gastos com pessoal, resultantes das consultas, apresentando 
a relação nominal de colaboradores com os respectivos gastos 
individuais, sendo possível ainda, agrupar os colaboradores por cargos 
e funções e por unidades administrativas, e, neste caso, apresentar os 
valores totais dos gastos em cada agrupamento; 

▪ A partir das listas, resultantes das consultas, contendo a relação 
nominal dos colaboradores com os seus gastos individuais, permitir 
que, ao selecionar um determinado colaborador, sejam exibidos os 
seguintes dados: (1) nome do colaborador; (2) matrícula ou registro 
do colaborador no Contratante; (3) mês e ano de competência do 
gasto; (4) a unidade onde o colaborador está lotado; (5) o cargo ou 
função do colaborador e; (6) os proventos do colaborador; 

b) Exibir sob a forma de gráficos, os quantitativos de colaboradores por 
unidades administrativas e por cargos e funções, resultantes das 
consultas. 

7.3.9. QUANTO ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS E VIAGENS 

7.3.9.1. Consultar as despesas com diárias e viagens, referentes aos empenhos, 
liquidações e pagamentos, informando palavras, frases ou termos 
específicos, compostos por qualquer conjunto de caracteres que integrem 
os nomes dos colaboradores do Contratante; 

7.3.9.2. Consultar as despesas com diárias e viagens, exibindo-as sob a forma de 
listas ou sob a forma de gráficos, quando se aplicar, sendo possível 
parametrizar durante a formulação das consultas, o ano do exercício e o 
período no ano onde ocorreram as despesas que originaram os restos a 
pagar; 

a) Exibir as despesas com diárias e viagens, sob a forma de listas, 
resultantes das consultas, apresentando os nomes dos colaboradores, 
acompanhados dos respectivos valores totais empenhados, liquidados e 
pagos;  

▪ A partir das listas, resultantes das consultas, ao selecionar um 
colaborador, deverão ser exibidos os empenhos das suas despesas 
com diárias e viagens e ao selecionar um empenho, deverão ser 
apresentados todos os seus dados, assim como, deverá ser exibido 
a justificativa detalhada das despesas com cada viagem; 

b) Exibir as despesas classificadas como restos a pagar, sob a forma de 
gráficos, resultantes das consultas, apresentando os valores totais 
empenhados, liquidados e pagos das despesas com diárias e viagens.  

7.3.10. QUANTO A DIVULGAÇÃO DE DADOS ABERTOS 

7.3.10.1. Garantir que os dados abertos estejam disponíveis para integração com 
aplicações externas ao website, via API (Application Programming Interface) 
de web service5, empregando os formatos XML e JSON, atualizados 
automaticamente, abrangendo os seguintes grupos de informações: (1) 
receitas e despesas orçamentárias, extra orçamentárias e financeiras; (2) 

                                                           
5Web Service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível 
que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. 
Os web services são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados.   
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empenhos, pagamentos e liquidações das despesas orçamentárias; (3) 
gastos com pessoal; (4) despesas com diárias e viagens; (5) contratos e; (6) 
restos a pagar; 

7.3.10.2. Garantir a exibição do dicionário de dados da API, apresentando-o na área 
pública do website, contendo para cada um dos grupos de informações da 
transparência em tempo real os parâmetros de consulta e o detalhamento 
dos retornos dos dados. 

7.4. E-SIC 
 

7.4.1. Possuir recurso que dê provimento ao serviço de solicitações de informações ao 
Contratante, exclusivamente por internautas (pessoas físicas e jurídicas) previamente 
identificados no website, armazenando as referidas solicitações num repositório único 
mantido pelo website, constituindo o serviço eletrônico de acesso a informação (E-SIC), 
a ser disponibilizado na área pública, em página web específica, cujo layout estará 
submetido ao design prévio, e, os conteúdos da página, que deverão orientar sobre o 
funcionamento do serviço E-SIC, quando se aplicar, conterão links para acesso aos 
demais Módulos de Serviço do website, estarão submetidos ao gerenciamento 
empreendido pelos usuários responsáveis; 

7.4.1.1. Possuir editor de textos integrado, para gerenciar a incorporação dos 
conteúdos da página web que conterá as orientações do serviço E-SIC;  

7.4.2. Gerenciar a incorporação de um link de acesso, para ser exibido na página web de 
orientação do serviço E-SIC, para as perguntas e respostas frequentes;  

7.4.3. Gerenciar a incorporação de um link de acesso, para ser exibido na página web de 
orientação do serviço E-SIC,; 

7.4.4. Gerenciar a incorporação de uma unidade, da estrutura organizacional do Contratante, 
entre as armazenadas no repositório do web site, para ser exibida na página web de 
orientação do serviço E-SIC, que deverá ser utilizada para a formulação das solicitações 
de informação na forma presencial, devendo a referida unidade ser apresentada, 
devidamente acompanhada do seu nome, do endereço completo, do horário de 
funcionamento e do seu telefone para contato;  

7.4.5. Gerenciar a incorporação de uma legislação, entre as existentes no repositório do 
website, para ser exibida na página web de orientação do serviço E-SIC, relativo a Lei ou 
Decreto, ou outro documento equivalente, caso exista, que regulamentou o serviço E-
SIC no Contratante; 

7.4.6. Gerenciar a incorporação de um ou mais arquivos para download, entre os existentes no 
repositório do website, para serem exibidos na página web de orientação do serviço E-
SIC; 

7.4.7. Permitir, através do gerenciamento, que sejam selecionadas as unidades da estrutura 
organizacional do Contratante, entre as existentes no repositório do website, para as 
quais poderão ser encaminhadas, via área pública do website e pelos internautas 
cadastrados, as solicitações de informação do serviço E-SIC, e, ainda, estabelecer quais 
contas de usuários, entre as existentes no repositório de segurança do website, irão se 
constituir nos responsáveis, um ou mais por unidade, pelas formulações das respostas e 
pelo gerenciamento do trâmite de atendimento às solicitações de informações;  

7.4.8. Garantir que o prazo máximo para responder uma solicitação de informações seja fixado 
em 20 dias, contados da data e hora do registro da solicitação no serviço E-SIC, 
podendo este prazo ser prorrogado por mais 10 dias, mediante registro de justificativa 
prévia a ser elaborada pelo Contratante e posterior notificação da justificativa ao 
solicitante, através de e-mail automatizado pelo Módulo de serviço;  

7.4.8.1. Garantir que o prazo máximo para que o solicitante impetre um recurso, 
caso o mesmo não concorde com a resposta que lhe foi concedida pelo 
Contratante, seja fixado em 10 dias, contados da data e hora do registro da 
resposta no serviço E-SIC; 

7.4.8.2. Garantir que o prazo máximo para que o Contratante responda um recurso 
seja fixado em 5 dias, contados da data e hora do registro do recurso no 
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serviço E-SIC; 

7.4.9. Garantir a incorporação na página web específica de orientação do serviço E-SIC na 
área pública, de uma funcionalidade que permita ao internauta cadastrado, consultar os 
trâmites das suas solicitações de informações;  

7.4.9.1. Consultar as solicitações através de palavras, frases ou termos específicos, 
compostos por qualquer conjunto de caracteres que integrem as descrições 
das solicitações e, ainda, deverá ser possível empregar os seguintes 
parâmetros de consulta: unidades da estrutura organizacional para as quais 
foram direcionadas as solicitações, períodos de envio das solicitações, 
períodos de expiração dos prazos de resposta às solicitações e status das 
solicitações;   

7.4.9.2. Deverá contemplar instrumentos que possibilitem ao solicitante, entrar com 
recurso em razão da não concordância com a resposta ao pedido de 
informação; 

7.4.9.3. Permitir a incorporação de um arquivo à solicitação de informações, das 
extensões PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF, MP4, RAR ou ZIP, com tamanho de 
até 10 MB (Mega Bytes); 

7.4.9.4. Permitir, através do gerenciamento, a exigência da inserção do código 
CAPTCHA, como pré-requisito ao envio das solicitações de informação;  

7.4.9.5. Exibir após a correta conclusão do registro da solicitação de informações e a 
sua  incorporação ao repositório do website, uma mensagem de 
confirmação ao solicitante, exibida na interface do Módulo de Serviço, 
relativa ao envio com sucesso da sua solicitação e, ainda, o envio de um e-
mail ao solicitante, de forma automatizada pelo Módulo de Serviço, incluindo 
na mensagem do e-mail (1) as informações completas da solicitação; (2) o 
número do protocolo da mesma e; (3) um link para acesso direto aos dados 
da solicitação, que proporcionará a sua visualização na área pública do 
website; 

7.4.9.6. Registrar a data e a hora das solicitações de informações, assim que as 
mesmas forem incorporadas ao repositório do website;  

7.4.9.7. Registrar todos os trâmites das solicitações de informações, realizados no 
serviço E-SIC, armazenando a data e o horário de cada trâmite, como por 
exemplo, porém não se limitando a estes: (1) solicitação aberta; (2) 
solicitação tramitando e; (3) solicitação em recurso;    

7.4.10. Permitir, através do gerenciamento, a incorporação de categorias padronizadas para 
classificação das respostas às solicitações de informações, no repositório do website; 

7.4.11. Permitir, através do gerenciamento, incorporar no repositório do website, os motivos 
padronizados para a classificação dos recursos que serão impetrados pelos solicitantes, 
caso os mesmos não concordem com as respostas que lhes forem concedidas pelo 
Contratante;  

7.4.12. Garantir o seguinte, relativo ao gerenciamento das respostas às solicitações de 
informações, promovidas pelos usuários responsáveis: 

7.4.12.1. Notificar os solicitantes por intermédio de e-mail, de forma automatizada, 
através do Módulo de Serviço, assim que a tramitação da solicitação for 
encerrada, inserindo na mensagem do e-mail, a resposta à solicitação de 
informação;  

7.4.12.2. Permitir a transferência e/ou o encaminhamento de uma determinada 
solicitação de informação, da unidade da estrutura organizacional do 
Contratante originalmente designada pelo solicitante para uma outra 
unidade, sendo admitido, inclusive, inserir um comentário com até 5.000 
caracteres de qualquer tipo, e, ainda, anexar um arquivo da extensão PDF, 
com tamanho de até 10 MB (Mega Bytes) ao trâmite;   

7.4.12.3. Permitir através do gerenciamento, que os usuários responsáveis do 
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Contratante, possam definir quais unidades da estrutura organizacional 
serão responsáveis por finalizar, responder em caráter final ao solicitante, 
e/ou por revisar as respostas das solicitações de informação;  

7.4.12.4. Permitir, através do gerenciamento, que os usuários responsáveis do 
Contratante, possam responder as solicitações de informação preenchendo 
o seguinte, a cada resposta, em campos específicos e independentes: (1) a 
categoria padronizada de resposta, gerenciada previamente pelos usuários 
responsáveis; (2) a descrição da resposta com até 5.000 caracteres e, 
ainda, deverá ser possível permitir ou não, que o solicitante ao receber a 
resposta possa impetrar um recurso à mesma, assim como deverá ser 
possível incorporar um arquivo à resposta; 

a) Permitir a incorporação de um arquivo à resposta da solicitação de 
informação, da extensão PDF, com tamanho de até 10 MB (Mega 
Bytes); 

7.4.12.5. Permitir, através do gerenciamento, que os usuários responsáveis do 
Contratante, possam prorrogar o prazo de resposta às solicitações de 
informação, mediante justificativa, preenchendo o seguinte, em campos 
específicos e independentes, referente a uma solicitação: (1) o motivo 
padronizado da prorrogação do prazo; (2) a descrição da justificativa da 
prorrogação do prazo com até 5.000 caracteres e, ainda, deverá ser 
possível incorporar um arquivo;  

a) Garantir que os motivos padronizados para a prorrogação do prazo de 
resposta à solicitação contemples os seguintes ou correlatos: (1) análise 
da competência para reencaminhamento da informação; (2) análise de 
classificação de sigilo da informação; (3) análise de conteúdo de 
informação pessoal; (4) complexidade para obter a informação; (5) 
indisponibilidade temporária da informação; (6) necessário reproduzir, 
digitalizar a informação solicitada e; (7) orçamento dos custos de 
reprodução; 

b) Permitir a incorporação de um arquivo à justificativa de prorrogação, da 
extensão PDF, com tamanho de até 10 MB (Mega Bytes); 

7.4.13. Permitir, através do gerenciamento, que os usuários responsáveis do Contratante, 
possam gerar uma solicitação de informação, incorporando-a ao repositório, via área 
privada, de forma análoga e respeitando os procedimentos necessários ao envio das 
solicitações, via a área pública do website; 

7.4.14. Garantir que o Módulo de Serviço realize a atribuição de status às solicitações, de forma 
automática, em razão das operações de gerenciamento desenvolvidas pelos usuários 
responsáveis do Contratante, considerando as seguintes situações essenciais ou 
correlatas: (1) em tramitação; (2) respondida; (3) em recurso; (4) transferida e; (5) 
aguardando análise; 

7.4.15. Permitir, através da página web de orientação sobre o serviço E-SIC, que o internauta, 
produza consultas sobre todas as solicitações de informação registradas, independente 
do canal da sua formulação e do requerente, sendo-lhe permitido parametrizá-las 
através do seguinte: (1) unidades designadas nas solicitações; (2) os períodos das 
solicitações; 

7.4.15.1. Proporcionar a visualização sob a forma de gráficos, em face dos 
parâmetros informados, dos seguintes dados consolidados: (1) quantidades 
de solicitações por status e; (2) quantidades de solicitações por categorias 
de respostas;  

7.4.15.2. Proporcionar a geração de um relatório, conforme layout padronizado no 
design prévio, direcionando a sua saída para um arquivo com a extensão 
PDF, em face dos parâmetros informados, incorporando ao mesmo as 
seguintes dados consolidados: (1) quantidade de solicitações; (2) evolução 
quantitativa mensal das solicitações; (3) quantidade de solicitações por 
status; (4) quantidade de solicitações por categorias de respostas; (5) 
quantidade de solicitações pelo perfil dos solicitantes – pessoa física e 
jurídica, localização por estado e município, faixa etária e sexo; (6) 
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Contratante, possam definir quais unidades da estrutura organizacional 
serão responsáveis por finalizar, responder em caráter final ao solicitante, 
e/ou por revisar as respostas das solicitações de informação;  

7.4.12.4. Permitir, através do gerenciamento, que os usuários responsáveis do 
Contratante, possam responder as solicitações de informação preenchendo 
o seguinte, a cada resposta, em campos específicos e independentes: (1) a 
categoria padronizada de resposta, gerenciada previamente pelos usuários 
responsáveis; (2) a descrição da resposta com até 5.000 caracteres e, 
ainda, deverá ser possível permitir ou não, que o solicitante ao receber a 
resposta possa impetrar um recurso à mesma, assim como deverá ser 
possível incorporar um arquivo à resposta; 

a) Permitir a incorporação de um arquivo à resposta da solicitação de 
informação, da extensão PDF, com tamanho de até 10 MB (Mega 
Bytes); 

7.4.12.5. Permitir, através do gerenciamento, que os usuários responsáveis do 
Contratante, possam prorrogar o prazo de resposta às solicitações de 
informação, mediante justificativa, preenchendo o seguinte, em campos 
específicos e independentes, referente a uma solicitação: (1) o motivo 
padronizado da prorrogação do prazo; (2) a descrição da justificativa da 
prorrogação do prazo com até 5.000 caracteres e, ainda, deverá ser 
possível incorporar um arquivo;  

a) Garantir que os motivos padronizados para a prorrogação do prazo de 
resposta à solicitação contemples os seguintes ou correlatos: (1) análise 
da competência para reencaminhamento da informação; (2) análise de 
classificação de sigilo da informação; (3) análise de conteúdo de 
informação pessoal; (4) complexidade para obter a informação; (5) 
indisponibilidade temporária da informação; (6) necessário reproduzir, 
digitalizar a informação solicitada e; (7) orçamento dos custos de 
reprodução; 

b) Permitir a incorporação de um arquivo à justificativa de prorrogação, da 
extensão PDF, com tamanho de até 10 MB (Mega Bytes); 

7.4.13. Permitir, através do gerenciamento, que os usuários responsáveis do Contratante, 
possam gerar uma solicitação de informação, incorporando-a ao repositório, via área 
privada, de forma análoga e respeitando os procedimentos necessários ao envio das 
solicitações, via a área pública do website; 

7.4.14. Garantir que o Módulo de Serviço realize a atribuição de status às solicitações, de forma 
automática, em razão das operações de gerenciamento desenvolvidas pelos usuários 
responsáveis do Contratante, considerando as seguintes situações essenciais ou 
correlatas: (1) em tramitação; (2) respondida; (3) em recurso; (4) transferida e; (5) 
aguardando análise; 

7.4.15. Permitir, através da página web de orientação sobre o serviço E-SIC, que o internauta, 
produza consultas sobre todas as solicitações de informação registradas, independente 
do canal da sua formulação e do requerente, sendo-lhe permitido parametrizá-las 
através do seguinte: (1) unidades designadas nas solicitações; (2) os períodos das 
solicitações; 

7.4.15.1. Proporcionar a visualização sob a forma de gráficos, em face dos 
parâmetros informados, dos seguintes dados consolidados: (1) quantidades 
de solicitações por status e; (2) quantidades de solicitações por categorias 
de respostas;  

7.4.15.2. Proporcionar a geração de um relatório, conforme layout padronizado no 
design prévio, direcionando a sua saída para um arquivo com a extensão 
PDF, em face dos parâmetros informados, incorporando ao mesmo as 
seguintes dados consolidados: (1) quantidade de solicitações; (2) evolução 
quantitativa mensal das solicitações; (3) quantidade de solicitações por 
status; (4) quantidade de solicitações por categorias de respostas; (5) 
quantidade de solicitações pelo perfil dos solicitantes – pessoa física e 
jurídica, localização por estado e município, faixa etária e sexo; (6) 
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quantidade de solicitação por motivos dos recursos; 

7.4.15.3. Proporcionar a geração de um relatório, conforme layout padronizado no 
design prévio, direcionando a sua saída para um arquivo com a extensão 
PDF, em face dos parâmetros informados, contendo um quadro analítico 
das solicitações, classificado por mês, com totais mensais e o total do 
período consultado, incluindo o seguinte: (1) a quantidade de solicitações; 
(2) a quantidade de solicitações com recurso; (3) a quantidade de 
solicitações em tramitação e/ou não respondidas; (4) a quantidade de 
solicitações por categorias de respostas; 

7.4.16. Permitir a consulta das solicitações de informação incorporadas ao repositório do E-SIC, 
durante as atividades de gerenciamento promovidas pelos usuários responsáveis, 
relativas às palavras, frases ou termos específicos, compostos por qualquer conjunto de 
caracteres que compõem os nomes dos requerentes (pessoas físicas e jurídicas), e, 
ainda, produzir consultas parametrizadas relativas aos seguintes campos: (1) períodos 
de expiração do prazo de resposta; (2) unidades das solicitações e; (3) status das 
solicitações; 

7.4.16.1. Proporcionar a visualização, em face dos parâmetros informados, de todos 
os dados relacionados às solicitações de informação, considerando o 
seguinte: (1) os dados completos do internauta; (2) os dados completos da 
solicitação e; (3) o histórico dos trâmites da solicitação; 

7.4.17. Proporcionar a geração de relatórios estatísticos, conforme layout padronizado no design 
prévio, direcionando as suas saídas para arquivos com a extensão PDF, precedidos da 
informação dos seguintes parâmetros: (1) unidades designadas nas solicitações e; (2) os 
períodos das solicitações; 

7.4.17.1. Relatório contendo os seguintes dados consolidados: (1) quantidade de 
solicitações; (2) evolução quantitativa mensal das solicitações; (3) 
quantidade de solicitações por status; (4) quantidade de solicitações por 
categorias de respostas; (5) quantidade de solicitações pelo perfil dos 
solicitantes – pessoa física e jurídica, localização por estado e município, 
faixa etária e sexo; (6) quantidade de solicitação por motivos dos recursos; 

7.4.17.2. Relatório contendo um quadro analítico das solicitações, classificado por 
mês, com totais mensais e o total do período, incluindo o seguinte: (1) a 
quantidade de solicitações; (2) a quantidade de solicitações com recurso; (3) 
a quantidade de solicitações em tramitação e/ou não respondidas; (4) a 
quantidade de solicitações por categorias de respostas. 

7.5. CONTRATOS 
 

7.5.1. Gerenciar os contratos com os seus dados, advindos ou não dos processos de 
integração junto aos sistemas legados do Contratante, e, ainda de forma integrada à 
funcionalidade da Transparência em Tempo Real, descrita no item 7.3, para sua 
posterior exibição na área pública do website, conforme o design prévio, compondo um 
repositório único, informando o seguinte em campos específicos e independentes, 
relativos aos contratos: (1) o número do contrato; (2) o número do processo 
administrativo; (3) a data de assinatura do contrato; (4) a modalidade padronizada do 
contrato, gerenciada previamente pelos usuários responsáveis; (5) a competência 
padronizada do contrato; (6) a licitação que originou o contrato, entre as já existentes no 
repositório do website; (7) a unidade responsável pelo contrato, entre as já existentes no 
repositório do website; (8) o fornecedor padronizado do contrato, gerenciado 
previamente pelos usuários responsáveis; (9) a data de publicação do contrato; (10) a 
vinculação do contrato com o serviço de Diário Oficial Eletrônico, quando se aplicar, que 
mantém o registro de publicação e provê o acesso ao seu conteúdo; (11) a descrição do 
objeto do contrato; (12) o período de vigência do contrato; (13) a forma de pagamento 
padronizada do contrato; (14) o valor do contrato; (15) a quantidade de parcelas do 
contrato; (16) o valor previsto de cada parcela do contrato e, ainda, deverá ser possível 
incorporar arquivos para download relacionados aos textos originais dos contratos; 
incorporar as informações dos aditivos contratuais, com seus respectivos arquivos e; 
associar aos contratos os seus respectivos empenhos mantidos pelo Módulo de 
Transparência em Tempo Real, Gerenciar a incorporação de modalidades, para a 
classificação dos contratos no repositório do website, possibilitando que um contrato seja 
associado a uma única modalidade;  
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7.5.2. Gerenciar a incorporação de categorias de arquivos, para a classificação dos arquivos 
que serão incorporados ao contrato; 

7.5.3. Garantir, através do gerenciamento, que sejam atribuídos aos contratos um status, entre 
os seguintes ou correlatos: (1) não iniciado; (2) vigente; (3) vencimento próximo e; (4) 
vencido;  

7.5.4. Garantir, através do gerenciamento, que sejam atribuídas aos contratos uma forma de 
pagamento entre as seguintes ou correlatas: (1) boleto bancário; (2) cheque; (3) crédito 
em conta corrente; (4) ordem bancária e; (5) transferência eletrônica;  

7.5.5. Permitir, através do gerenciamento, que sejam atribuídos aos contratos um status entre 
os seguintes ou correlatos: (1) não iniciado; (2) vigente; (3) vencimento próximo e; (4) 
vencido, a fim de classificar o status atual dos contratos;  

7.5.6. Permitir, através do gerenciamento, quando se aplicar, promover a associação da do 
contrato com o serviço de Diário Oficial Eletrônico que mantém o registro da sua 
publicação e provê o acesso ao seu conteúdo, através de uma das seguintes formas: (1) 
a indicação de um endereço URL (Uniform Resource Locator), quando se tratar de Diário 
Eletrônico externo ao website e; (2) a consulta e posterior associação do contrato com o 
arquivo da sua publicação, mantido pelo Módulo de Serviço Publicações Oficiais; 

7.5.7. Permitir, através do gerenciamento, a incorporação junto aos contratos, de um ou mais 
arquivos com a extensão PDF e de tamanho ilimitado, relacionados ao contrato original, 
para download via área pública do website, informando o seguinte, em campos 
específicos e independentes: (1) o nome do documento e; (2) a categoria do arquivo;  

7.5.8. Garantir, através do gerenciamento, que sejam atribuídos aos aditivos contratuais um 
tipo de alteração, entre os seguintes ou correlatos: (1) valor contratual; (2) prazo 
contratual e; (3) outros;   

7.5.9. Garantir, através do gerenciamento, a incorporação junto aos contratos, de um ou mais 
arquivos, relacionados aos aditivos contratuais, com a extensão PDF e de tamanho 
ilimitado, para download via área pública do website, informando o seguinte, em campos 
específicos e independentes: (1) o número do aditivo; (2) o tipo padronizado de 
alteração; (3) o valor do aditivo; (4) a data do aditivo; (5) a data de assinatura do aditivo 
e; (6) a descrição do aditivo;  

7.5.10. Garantir, através do gerenciamento, a associação junto aos contratos, de um ou mais 
empenhos entre os já existentes no repositório do website, mantidos pelo Módulo de 
Transparência em Tempo Real,  

7.5.11. Gerenciar a incorporação dos fornecedores ao contrato, compondo um repositório único, 
com as seguintes informações, alocadas em campos específicos e independente, 
conforme se aplicar a situação: (1) o tipo da pessoa, se física ou jurídica; (2) nº da 
inscrição no CPF (pessoa física) ou no CNPJ (pessoa jurídica); (3) nome completo 
(pessoa física) ou razão social (jurídica); (4) nome do responsável (exclusivamente para 
pessoa jurídica); (5) e-mail (identificador único do internauta utilizado para efetuar o login 
no website e para o envio de correspondências eletrônicas); (6) senha de acesso com 
tamanho mínimo de 6 caracteres; (7) data de nascimento (exclusivamente para pessoa 
física); (8) nacionalidade (exclusivamente para pessoa física); (9) naturalidade 
(exclusivamente para pessoa física); (10) sexo (exclusivamente para pessoa física) e; 
(11) o endereço completo;  

7.5.12. Permitir consultas aos contratos incorporados ao repositório do website, durante as 
atividades de gerenciamento promovidas pelos usuários responsáveis, relativas às 
palavras, frases ou termos específicos, compostos por qualquer conjunto de caracteres 
que compõem os nomes dos fornecedores e as descrições do objeto do contrato, e, 
ainda produzir consultas parametrizadas, em face das seguintes informações: (1) 
licitações associadas aos contratos; (2) unidades associadas aos contratos e; (3) pelos 
status dos contratos; 

7.5.12.1. Proporcionar a visualização, em face dos parâmetros informados, de todos 
os dados relacionados aos contratos e aos seus respectivos aditivos. 

8. ATUALIZAÇÕES DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE 
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Parágrafo Único: Serão respeitadas as condições estabelecidas na Proposta Comercial apresentada 
pela Contratada. 

05 - Das Normas de Execução: 

5.1 - Os serviços de confecção, implantação e treinamento do pessoal serão prestados na dependência 
da Contratada e da Contratante, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos no Termo de 
Referência Técnica, podendo os usuários treinados receberem reciclagem do treinamento nas 
dependências da Contratada no período de vigência do contrato.  

5.2 - A Contratada se obriga a garantir os serviços de suporte técnico e a hospedagem da página na 
internet pública pelo prazo de doze meses, contados da assinatura deste contrato. 

5.3 - A Contratante sempre que necessário achar, submeterá à análise, os serviços objeto deste 
contrato, através do órgão competente, sempre com o intuito de se verificar seu padrão de qualidade. 

Parágrafo Único - Se da análise do serviço constatar-se má qualidade, fica ressalvado a Contratante as 
seguintes medidas: 

a. Rescisão Contratual, sem qualquer ônus para a Contratante; 

 

06 - Das obrigações da Contratada: 

6.1 - A Contratada se obriga a executar o objeto do contrato consoante as normas de execução previstas 
na cláusula 5. 

6.2 - A Contratada se obriga a responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer 
natureza com pessoal de sua contratação necessárias a execução do objeto contratual, inclusive 
encargos relativos a legislação trabalhista, previdenciários e quaisquer outros decorrentes dos serviços 
constantes do presente contrato. 

6.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos prejuízos 
materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus empregados ou prepostos, sendo 
assegurado ao Contratante o direito de regresso por qualquer condenação imputada judicialmente. 

6.4 - Responsabilizar-se pela execução deste contrato. 

6.5 - Comunicar com antecedência quaisquer alterações na data ou quantidade por ocorrência  de caso 
fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato. 

6.6 - Arcar com todos os tributos Federais, Estaduais e Municipais, que por ventura incidam ou venham a 
incidir sobre o respectivo contrato. 

6.7 - Atender integralmente aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência Técnica, que é parte 
integrante do presente instrumento. 

 

7 - Das Obrigações da Contratante: 

7.1 - A Contratante se compromete a efetuar o pagamento a contratada no prazo e forma estipulados 
neste contrato mediante Nota Fiscal. 

7.2 - Comunicar com antecedência quaisquer alterações na data ou quantidade dos serviços prestados 
por ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do 
contrato. 

 

8 - Do Reajuste de Preço: 

Os preços propostos pela Contratada em sua proposta de preços serão fixos e irreajustáveis pelo 
período dos 12 (doze) meses subseqüentes à assinatura do contrato, a partir do qual, poderá ser 
solicitada pela Contratada à Contratante a correção dos valores inicialmente propostos, com base na 
variação do IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que venha a 
substituí-lo. 

 

9 - Das Penalidades: 

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2018
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8.1. ATUALIZAÇÕES DE NÍVEL I DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES 
 

8.1.1. ASPECTOS EXCLUSIVOS 

A despeito de se tratar, neste processo licitatório, da contratação de Soluções de softwares 
prontas, de qualidade testada e passível de comprovação, presume-se que as Soluções, como é 
natural com todos os softwares de uso comum, recebam atualizações pontuais, de ordem evolutiva 
ou corretiva. Tais atualizações, quando ocorrerem, atuarão para corrigi-las, adaptando-as a novos 
pressupostos legais e funcionais ou até mesmo evoluí-las, quando se aplicar, limitando-se aos 
requisitos especificados neste TRT.   

Quando se tratar de evolução, proposta pelo Contratante, as demandas deverão ser submetidas à 
Contratada, que avaliará, ao seu exclusivo critério, a viabilidade de implementação das 
atualizações, inserindo-as, ou não, num novo versionamento das Soluções de softwares, que 
deverá seguir o planejamento e o cronograma de execução definido pela Contratada. O 
Contratante deverá se compatibilizar com os prazos informados pela Contratada, relativos à 
disponibilização de novos versionamentos das Soluções de Softwares.  

Tais atualizações nas Soluções de softwares de que trata este tópico, constituir-se-ão nas 
atualizações de Nível I. Elas deverão ser disponibilizadas, após notificação prévia ao Contratante, 
no ambiente de produção das Soluções, sem custo adicional e, sob a exclusiva responsabilidade 
da Contratada. 

9. ATIVAÇÕES DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES 
 

9.1. PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
 

Com vistas a contribuir para que a implantação das Soluções de Softwares, relativas ao produto 
especificado, seja mais assertiva e aderente às expectativas e necessidades específicas do 
Contratante, então, a Contratada deverá planejar, homologar e executar um Programa de 
implantação, considerando o seguinte: 

9.1.1. Considerar o planejamento e a consecução das seguintes atividades básicas,  relativas 
ao Programa de Implantação das Soluções de Softwares, no entanto, sem se limitar a 
elas: (1) parametrizar e/ou atualizar, quando se aplicar, as regras de negócio presentes 
nos Módulos de Serviços das Soluções, a fim de ajustá-las, para o máximo possível, ao 
contexto funcional e as especificidades do ambiente de negócios do Contratante; (2) 
coletar, revisar e migrar os dados e conteúdo do Contratante, quando for necessário, 
para os bancos de dados e demais repositórios eletrônicos das Soluções; (3) ativar nos 
ambientes de produção das Soluções, quando se aplicar, as aplicações web (websites); 
(4) desenvolver e automatizar, quando possível, os processos e rotinas de integração e 
troca de dados entre as Soluções e os sistemas legados do Contratante e; (5) 
desenvolver e aplicar às interfaces das Soluções os padrões de identidade visual 
homologados pelo Contratante; 

9.1.2. Elaborar em até 05 (cinco) dias corridos após o conhecimento da Autorização de 
Serviços ou outro documento correlato, o planejamento do Programa de Implantação 
dos Produtos que tiverem o seu fornecimento Autorizado e homologá-lo junto ao 
Contratante, que irá fazê-lo ao seu exclusivo critério, através da Unidade Fiscalizadora 
do contrato; 

9.1.3. Organizar o Programa de Implantação de acordo com os produtos da Solução de 
Software 

9.1.4. Propor, conforme melhor se aplicarem, as estratégias que orientarão o planejamento do 
Programa de Implantação, a criação de uma ou mais Etapas para a implantação de um 
determinado Produto; 

9.1.5. Limitar ao prazo de 30 (trinta) dias corridos, a execução do Programa de Implantação 

9.1.6. Apresentar ao Contratante, para efeito de sua homologação, a equipe de profissionais 
da Contratada que atuará no planejamento e na execução do Programa de Implantação; 

a) Garantir que a equipe de profissionais da Contratada seja disponibilizada em 
quantidade e qualidade adequadas à correta execução do Programa de 
Implantação, assim como abranja as seguintes categorias profissionais, 
capacidades técnicas e experiências profissionais, conforme encontra-se descrito na 
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da Contratada que atuará no planejamento e na execução do Programa de Implantação; 

a) Garantir que a equipe de profissionais da Contratada seja disponibilizada em 
quantidade e qualidade adequadas à correta execução do Programa de 
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Tabela abaixo: 

Sigla e Categoria 
Profissional Capacidades Técnicas e Experiência Profissionais 

(GP)  
Gerente de 

Projetos 

• Profissional para atuar na GERÊNCIA DE PROJETOS. 
• Graduação ou especialização na área da Tecnologia da Informação (TI). 
• Experiência no gerenciamento, desenvolvimento e implantação de Projetos 

com as Soluções de Softwares ofertada. 

(AS) 
Analista de 
Sistemas 

• Profissional para atuar na ANÁLISE DE SISTEMAS 
• Graduação ou especialização na área da TI. 
• Experiência em análise e programação(codificação) de sistemas que adotem 

a plataforma tecnológica e o ambiente de desenvolvimento empregados na 
construção e na manutenção das Soluções de Softwares ofertadas. 

 
 

(PS) 
Programador de 

Sistemas 

• Profissional para atuar na PROGRAMAÇÃO (CODIFICAÇÃO) DESISTEMAS 
• Formação Técnica, Graduação ou especialização na área da TI. 
• Experiência programação(codificação) de sistemas que adotem a plataforma 

tecnológica e o ambiente de desenvolvimento empregados na construção e 
na manutenção das Soluções de Softwares ofertadas. 

 
 

(DA) 
Administrador de 
Banco de Dados 

• Profissional para atuar com SISTEMA GERENCIADOR DE BANCOS 
DADOS. 

• Graduação ou especialização na área da TI. 
• Experiência em projeto e administração de Sistema Gerenciador de Bancos de 

Dados aplicado nas Soluções de Softwares ofertadas. 

(WD) 
 Web Designer 

• Profissional para atuar como WEB DESIGNER. 
• Formação Técnica, Graduação ou especialização na área da TI com foco em 

web design.  
• Experiência em projetos gráfico-visuais para aplicações web e programação 

(codificação) de páginas web que adotem a plataforma tecnológica e o 
ambiente de desenvolvimento empregados na construção e na manutenção 
das Soluções de Softwares ofertadas. 

(CO) 
Comunicação 

• Profissional para atuar na área de COMUNICAÇÃO. 
• Registro profissional, 

Graduaçãoouespecializaçãonaáreadecomunicaçãosocialouáreacorrelata 
• Experiênciaemcomunicaçãodigital,abrangendoomarketingourelacionamento em 

ambientes digitais, com desejável conhecimento em análise de mídias e redes 
sociais. 

 
9.2. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

 
Com vistas a contribuir para que o gerenciamento dos conteúdos e dos Módulos de Serviços, bem 
como a operação funcional das Soluções de Softwares ocorram de forma autônoma pelos 
profissionais (usuários corporativos finais) do Contratante, afins à aplicação das Soluções, a 
Contratada deverá planejar, homologar e executar um Programa de Capacitação, considerando o 
seguinte:  

9.2.1. Elaborar em até 05 (cinco) dias corridos após o conhecimento da Autorização de 
Serviços ou documento correlato, o planejamento do Programa de Capacitação dos 
profissionais do Contratante, relativo aos Produtos que tiverem o seu fornecimento 
Autorizado e homologá-lo junto ao Contratante, que irá fazê-lo ao seu exclusivo critério, 
através da Unidade Fiscalizadora do contrato; 

9.2.2. Organizar o Programa de Capacitação de acordo com os produtos da Solução de 
Software,  

9.2.3. Propor, conforme melhor se aplicarem as estratégias que orientarão o planejamento do 
Programa de Capacitação, a criação de uma ou mais Etapas de capacitação para um 
determinado Produto; 

9.2.4. Promover o faturamento dos serviços inerentes ao Programa de Capacitação, 
exclusivamente, mediante conclusão integral do processo de capacitação; 

9.3. QUANTO ÀS AMOSTRAS DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES 
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9.3.1. A apresentação ocorrerá sob a exclusiva responsabilidade da licitante, relativo ao 

aparato técnico e operacional necessários à apresentação das amostras, com exceção 
do link de acesso à internet pública, do espaço e da infra-estrutura física (mobiliários, 
energia elétrica, etc.) que serão de responsabilidade do Contratante. Tais recursos 
poderão ser vistoriados, configurados e testados, quando isto se aplicar, previamente 
pela licitante, contando com o acompanhamento do Contratante, antes da apresentação 
das amostras, em dia e horário definidos junto ao Contratante, por solicitação prévia da 
licitante;  

Informar: Dados da Proponente: Razão Social/ Endereço Completo/ Telefone Contato / E-Mail Contato/ 
Nº de Inscrição no CNPJ/ Representante (s) Legal (ais) ou Procurador: Nome Completo, Nº e Tipo do 
Documento de Identidade, Nº de Inscrição no CPF, Cargo ou Função  
 

Dados da Empresa Proponente 
 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS  
 

Registro de preços de licenciamento por prazo determinado de Soluções de Softwares prontas, aplicações 
para ambiente web, acompanhados de serviços correlatos tais como implantação; suporte técnico e 
operacional; capacitação; atualização corretiva e evolutiva, assim como de serviços de que proverão o seu 
acesso via internet pública. 

PRODUTO Website Portal da Transparência 
 Unidade Quantidade 

Parcelas Valor Total (R$) 

Item 1.1.Serviços do Programa de Criação, 
Implantação e Treinamento da Solução de 
Software – Produto - website Portal da 
Transparência 

Prestação de 
Serviços 

 

Desembolso em 
Parcela Única do 
Valor relativo a 

Etapa de 
Implantação 

concluída 

 

Item 1.2. Serviços de cessão de licença e 
direito de uso mensal da Solução de Software 
– website Portal da Transparência, Serviços de 
hospedagem em Centros de Dados, Serviços de 
suporte técnico-operacional através do Centro de 
Atendimento Técnico e Serviços de Atualização 
de Nível I 

Prestação de 
Serviços 
Mensal 

12 (doze) 
Parcelas 
Mensais 

  

Valor total (R$)   

Valor da Proposta, obtido a partir da seguinte equação  
 (VALOR)  

 

Valor Total da Proposta 
(Valor por Extenso) 

 
Observação: 
Todas as despesas, custos diretos e indiretos de qualquer natureza, inerentes à execução do objeto pela 
Contratada aos preços ofertados na sua proposta, incluindo: (1) custos com frete e seguros; (2) despesas 
trabalhistas relativas à contratação de pessoal e afins; (3) custos com logística e transporte; (4) custos 
com a aquisição de bens e materiais; (5) custos com o pagamento de impostos e tributos e; (6) despesas 
operacionais de qualquer natureza; 

Validade da Proposta: não inferior a 60 dias. 

Assinatura 

Carimbo CNPJ  
 Câmara Municipal de Barbacena 
                              Palácio da Revolução Liberal  
 

ANEXO III 

 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

PROCESSO Nº 00013/2018 

CONVITE Nº. 0002/2018 

 

 

A empresa ____________________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob 
nº _________________________, se responsabiliza sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, a comunicar a Câmara Municipal de Barbacena a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação, conforme previsto no art. 32, parágrafo 2º., da Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, bem 
como, declara para os devidos fins e sob as penas da lei e das sanções administrativas, que não possui 
em seus quadros, menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assim 
como menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

Nº. RG e CPF  

  

 Câmara Municipal de Barbacena 
                              Palácio da Revolução Liberal  
 

ANEXO IV 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCESSO Nº 00013/2018 - CONVITE Nº 002/2018. 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a 
empresa _______________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. ____________, 
representada neste ato pelo senhor (identificar e qualificar a pessoa conforme possa ser 
comprovado no documento apresentado), nomeia e constitui seu procurador, o senhor (identificar 
a pessoa conforme possa ser comprovado no documento apresentado), a quem são conferidos 
poderes para representar a empresa outorgante no processo licitatório supracitado, em especial para 
firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os 
valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame acima indicado. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

Nº. RG e CPF  

 

 

  

 Câmara Municipal de Barbacena 
                              Palácio da Revolução Liberal  
 

ANEXO IV 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCESSO Nº 00013/2018 - CONVITE Nº 002/2018. 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a 
empresa _______________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. ____________, 
representada neste ato pelo senhor (identificar e qualificar a pessoa conforme possa ser 
comprovado no documento apresentado), nomeia e constitui seu procurador, o senhor (identificar 
a pessoa conforme possa ser comprovado no documento apresentado), a quem são conferidos 
poderes para representar a empresa outorgante no processo licitatório supracitado, em especial para 
firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os 
valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame acima indicado. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

Nº. RG e CPF  

 

 

  

 Câmara Municipal de Barbacena 
                              Palácio da Revolução Liberal  

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. ______/2018 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR 
PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, 
APLICAÇÕES PARA AMBIENTE WEB, ACOMPANHADOS DE SERVIÇOS 
CORRELATOS TAIS COMO IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E 
OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E 
EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE QUE PROVERÃO O SEU 
ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA 
MUNICIPAL COMO CONTRATANTE, E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
XXXXXXXXXXXXXX, COMO CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO:  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, com sede na Praça dos Andradas, 112, Centro de 
Barbacena - Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.289.385/0001-66, representado neste ato por 
seu Presidente ILSON GUILHERME DE SÁ, brasileiro, casado, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXX  com sede na XXXXXXXXXXX,  representada neste ato por 
XXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº. XXXXXXXXXXXXXXX doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tem justo e 
contratado o que se contém nas cláusulas e condições seguintes: 

 

01 - Objeto do Contrato:  

Licenciamento de Soluções de Softwares prontas, portal transparência e serviços distribuídos 
em módulos de informações aplicações para ambiente web, acompanhados de serviços 
correlatos tais como implantação; suporte técnico e operacional; capacitação; atualização 
corretiva e evolutiva, assim como de serviços de hospedagem (hosting) das Soluções de 
Softwares em Centros de Dados (datacenter) que proverão o seu acesso via internet pública, 
no âmbito do Poder Legislativo de Barbacena.  

Parágrafo Único: São partes integrantes deste contrato, o Termo de Referência Técnica, a Proposta 
Comercial da Contratada, e o Processo Licitatório   xxx/2018. 

 

02 - Do Valor Estimado de Recursos Orçamentários: 

2.1- O valor do presente contrato é de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), que serão pagos conforme 
os valores previstos na cláusula  5.1,  mediante a emissão da competente nota fiscal. 

2.2-Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

01.031.0047.2.188 – Manutenção dos Serviços da Câmara 

3390.39 Outros Serviços de Terceiro PJ 

 

03 - Da Vigência: 

O prazo de duração do presente contrato será de 12(doze) meses, a contar de assinatura, podendo ter a 
sua duração renovada por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, limitada a 48 (quarenta 
e oito) meses, nos termos do artigo 57, inciso IV, da Lei 8.666/93. 

 

04 - Das Condições de Pagamento: 

Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto serão efetuados até o dia 10 (dez) subseqüente 
ao da prestação dos serviços, e serão efetuados por processo legal, após a comprovação do 
fornecimento dos serviços objeto da licitação nas condições exigidas e apresentação dos documentos 
fiscais devidos. 

 Câmara Municipal de Barbacena 
                              Palácio da Revolução Liberal  
9.1 - De conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a licitante vencedora que 
descumprir qualquer das cláusulas ou condições do Contrato, ficará sujeita às penalidades previstas: 

 

a) Advertência; 

b) Multa de mora de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por atraso injustificado na 
execução dos serviços ou a inexecução total ou parcial, a juízo da administração; 

c) Suspensão temporária da participação em Licitações e impedimento de contratar com a Câmara 
Municipal de Barbacena, por prazo não superior a 01(um) ano. 

d) Por quaisquer dos motivos elencados no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

10 - Da Fundamentação Legal: 

 O presente contrato tem sua fundamentação legal na Lei de Licitações 8.666/93 e suas alterações. 

 

11 - Indenização e Foro: 

11.1 - Não caberá indenização de qualquer espécie a contratada por rescisão do presente contrato; 

11.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de Barbacena- MG, para dirimir quaisquer dúvidas do presente 
contrato. E para firmeza e validade o que aqui ficou estipulado, assinam as partes o presente em 02 
(duas) vias de igual teor e um só efeito, e para o mesmo, na presença de 02 (duas) testemunhas que 
abaixo subscrevem. 

 

 

Barbacena, XX de XXXXXXXXX de 2018. 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

ASS: ASS: 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

CONTRATANTE: 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA 

CONTRATADA: 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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