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TERMO DE REFERÊNCIA 02/2020 

Processo nº 19.05.0252.0002377/2020-62 

INTERESSADO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE 

Diretoria de Tecnologia da Informação 

 OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema Integrado 

de Gestão Administrativa, versão WEB para atender as necessidades do Ministério 

Público do Estado do Acre, a fim de viabilizar a melhoria da qualidade do gasto 

público assim como promover a otimização dos processos de trabalho dentro de uma 

perspectiva de aprimoramento da gestão, conforme especificações, quantidades e 

condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

1.1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: 

a) Cessão de direito de uso permanente dos sistemas referenciados no Objeto 

deste Termo de Referência ao Ministério Público do Estado do Acre, sem limite 

de usuários e órgãos gerenciados; 

b) Cessão das Licenças necessárias do SGBD Oracle, versão 12g ou superior, 

exclusivamente para atender a Solução Tecnológica dos Sistemas 

Administrativos do Ministério Público do Acre, de acordo com o objeto deste 

Termo; 

c) Os módulos referenciados no objeto deste Termo de Referência deverão no 

mínimo conter as Características, Requisitos e Funcionalidades Obrigatórias 

descritos no item 2 e Anexo I deste Termo de Referência; 

d) A Cessão de direito de uso permanente dos sistemas referenciados no Objeto 

deste Termo de Referência deverá incluir todo e qualquer produto de software 

requerido para a sua utilização, que deverá ser licenciada ao Ministério Público 

do Estado do Acre, em caráter de uso permanente, sem qualquer limite de 

usuários e/ou estações de trabalho. Não haverá custo adicional de 

licenciamento, caso o número de usuários, acessos simultâneos e/ou estações 
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de trabalho seja alterado para mais ou para menos, esta variação estará 

automaticamente licenciada e não gerará custo adicional; 

e) A empresa CONTRATADA deverá fornecer ao Ministério Público do Estado do 

Acre toda a documentação necessária para a perfeita gestão da solução 

implantada, que poderá ser em meio magnético ou mesmo online, inclusa no 

“sistema de ajuda” de cada módulo. 

1.2  MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

a) O procedimento para contratação do objeto será realizado por Inexigibilidade 

de licitação, consoante ao art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

1.3  JUSTIFICATIVA: 

a) Atender a demanda administrativa no controle de recursos, padronização de 

procedimentos, eliminação de interfaces manuais, otimização no fluxo da 

informação, eliminação da redundância de atividades, incorporação de 

melhores práticas, transparência das informações, entre outros que aderem 

aos objetivos propostos no Planejamento Estratégico deste MPAC; 

b) O Ministério Público do Estado do Acre tem buscado alcançar níveis de 

excelência na prestação dos serviços públicos e na gestão dos recursos 

orçamentários sendo necessário o aperfeiçoamento dos processos de gestão a 

fim de subsidiar o Gestor Público com informações de melhor qualidade; 

c) A utilização de Tecnologia da Informação contribui efetivamente para isso, com 

a implementação de Sistemas de Gestão mais ágeis e que forneçam ao 

administrador informações em tempo e com qualidade capaz de influenciar 

suas decisões, pautadas nos princípios gerais do direito público; 

d) A busca de uma solução tecnológica integrada deverá permitir a centralização 

de todo o processamento e armazenamento de dados relacionados aos 

processos de atendimento e controles internos, otimizando a obtenção e o 

processamento de informações, bem como o fornecimento de subsídios 

gerenciais, que são imprescindíveis para o planejamento e para a tomada de 

decisões por parte dos gestores da Administração do Ministério Público do 

Estado do Acre; 

e) Para que os serviços relativos à Administração do Ministério Público do Estado 

do Acre atinjam melhores níveis em todos os seguimentos públicos, é 
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imperativa a implementação de uma solução tecnológica integrada e moderna 

de gestão, composta não só por um sistema informatizado de última geração, 

mas também por serviços especializados que mantenha em 

produção/operação esses sistemas em um ambiente tecnológico adequado e 

de fácil manutenção, contemplando o acompanhamento técnico operacional 

(serviços de manutenção de sistemas e serviços de suporte técnico aos 

usuários); 

f) A integração e o compartilhamento de informações em tempo real, que serão 

realizados pela solução integrada de gestão administrativa, irá proporcionar 

para o Ministério Público do Estado do Acre, além de melhorias na 

produtividade dos servidores no atendimento e acompanhamento dos serviços 

disponibilizados para a população, mais economia de recursos, facilidade para 

a tomada de decisões efetivas, e informações gerenciais que apoiarão o 

cumprimento das metas e obrigações relativas à maioria das áreas de gestão 

da Administração do MPAC; 

g) O presente projeto visa também promover administração completa e integrada 

da folha de pagamento, gestão de recursos humanos, da contabilidade, do 

orçamento, dos pagamentos, dos almoxarifados, do patrimônio, das licitações, 

colaborando na organização e funcionamento de todas as unidades 

administrativas e judiciais, garantindo assim, que os serviços prestados sejam 

eficientes e eficazes, com ganho significativo nos controles das ações da 

gestão institucional; 

h) Ao longo dos últimos anos o MPAC realizou investimentos em um Software 

Público, e-cidade, o qual na época de sua implantação atendeu as áreas 

Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial, Almoxarifado, Compras, 

Licitações e Contratos. Tal solução é mantida em funcionamento através de 

contrato de manutenção com a Empresa DBSeller, porém, para o cenário atual 

deste órgão, o sistema e a empresa contratada tem se mostrado limitado para 

atendimento das demandas dos usuários. 

i) Quanto à modalidade da contratação, Marçal Justen Filho enfrentou o tema 

Inexigibilidade com profundidade em sua obra Comentários à Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos, conforme se verifica do texto transcrito: 
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“A singularidade do objeto consiste na verdade, na singularidade 
(peculiaridade) do Interesse Público a ser satisfeito. A raiz da 
inexigibilidade da licitação reside na necessidade a ser atendida e não 
no objeto ofertado. Ou seja, não é o objeto que é singular, mas o 
Interesse Público concreto. A singularidade do objeto contratado é 
reflexo da especialidade do Interesse Público.” 

i. No caso concreto, a licitação para a aquisição de uma nova solução 

resultaria em escolha incompatível com a satisfação do interesse 

público; 

ii. Desta forma, e considerando que a razão de ser da licitação é 

identificar a proposta hábil para assegurar a consecução da finalidade 

pretendida e, ainda, produzir efeitos vantajosos e compatíveis com o 

princípio da isonomia, a Lei nº 8.666/93 consagrou o instituto da 

inexigibilidade, aplicável nos casos em que a licitação represente a 

frustração do interesse público; 

iii. Aplicando-se o Princípio da Economicidade que, segundo a doutrina 

de Marcos Juruena Villela Souto, a mesma decorre “do dever de 

eficiência do administrador público, por força do qual a Administração, 

nas contratações, deve buscar não só a melhor proposta no mercado, 

mas a melhor relação custo-benefício entre o capital empregado e o 

bem adquirido (...).” 

iv. Nesse sentido, o voto do Exmo. Senhor Ministro Augusto Sherman 

Cavalcanti, no Acórdão TCU 1521/2003-Plenário, in verbis: 

“Em princípio, somos levados a pensar que essa ‘customização’ é um 
tipo de serviço que somente poderia ser executado pelo próprio 
fabricante – ou o representante credenciado -, uma vez que envolveria 
a alteração do ‘código-fonte’ do software com vistas a agregar novas 
funcionalidades requeridas especificamente por um determinado 
cliente. Fosse esse o caso, comprovada a necessidade dessas 
‘customizações’ por parte do órgão ou entidade da Administração 
Pública, justificada estaria a opção por essa modalidade de 
contratação, já que o conhecimento e a propriedade do ‘código-fonte’ é 
exclusiva do fabricante.’’ 
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 ESPECIFICAÇÃO DO SOFTWARE E SERVIÇOS: 

2.1 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS GERAIS DO SISTEMA: 

2.1.1 AMBIENTE OPERACIONAL WEB: 

a) As transações via Internet devem estar construídas utilizando-se a tecnologia 

Java e transações seguras padrão SSL. Pode ser utilizado para a publicação 

de páginas o servidor disponibilizado pelo MPAC ou servidores em nuvem; 

b) Controle de Acesso ao Sistema por operador através de Senhas e Permissões; 

Existência de perfis para usuários, controlando o acesso às transações da 

Solução, inclusive as operações (inclusão, alteração e exclusão); 

c) Possibilidade de identificar no mínimo dois tipos de usuários (visitantes: 

pessoas interessadas em verificar a situação de seus processos junto a 

Empresa; ou usuário: usuários da Solução que possui autorização para realizar 

manutenções nos Sistemas); 

d) Os Sistemas devem operar sobre ambiente Cliente/Servidor, onde é possível a 

distribuição da atividade de processamento de dados entre o servidor e as 

estações clientes ou ambiente computacional WEB que seja operada pelos 

principais navegadores do mercado, como IE, Firefox, Google Chrome e Safari. 

2.1.2 GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS E AMBIENTE OPERACIONAL: 

a) A solução deve ser composta por Sistemas Aplicativos desenvolvidos para 

rodar em plataforma com interface gráfica (GUI) e projetada e desenvolvida 

para ambiente WEB. Utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

Relacional Oracle 12g ou superiores; 

b) As regras de negócio da Solução devem ser desenvolvidas no SGBD, com o 

intuito de propiciar aos usuários maior agilidade, segurança e rapidez na sua 

utilização; 

c) Os Aplicativos devem estar disponíveis para utilização em ambiente mono ou 

multiusuário, em diversas plataformas de Sistemas Operacionais (WINDOWS 

2008 e superior, LINUX e Ambiente WEB).  

2.1.3 SISTEMA DE CONTROLE “ON-LINE” E “REAL TIME”: 

a) O Sistema de controle de execução de atividades básicas deve ser integrado, 

“On-Line” “Real Time”. Propiciar diretamente a execução destas atividades, 
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através de estações cliente. Recolher automaticamente os dados relativos a 

cada operação realizada sem prejudicar a integridade do banco de dados. 

2.2  CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS: 

2.2.1 TRANSACIONAL: 

a) Os Sistemas ofertados devem utilizar transações para operarem, executando 

ou registrando as atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em 

uma transação devem ficar imediatamente disponíveis em toda a rede. Ou 

seja, cada dado deve ser recolhido uma única vez, diretamente onde é gerada. 

As transações serão disponibilizadas através de telas gráficas específicas. Os 

dados transcritos pelos usuários serão imediatamente criticados/validados e o 

efeito da transação é imediato; 

b) Uma vez executada uma transação os dados não são perdidos, pois o 

gerenciador da base de dados conta com mecanismos seguros de recuperação 

de falhas. 

2.2.2 SEGURANÇA DE ACESSO: 

a) As transações dos Sistemas ofertados devem ser acessíveis somente a 

usuários autorizados especificamente a cada uma delas. Os Sistemas devem 

apresentar um catálogo (Categoria dos Usuários) de perfis dos usuários que 

terão acesso aos Sistemas com os seus acessos específicos. Onde para cada 

transação autorizada, o administrador de segurança poderá especificar o nível 

de acesso (operação registrada em arquivo log chamado de Auditoria das 

transações realizadas nos Sistemas) após identificar o perfil no qual o usuário 

se enquadra quem é o usuário, tipo de transação executada, estação onde foi 

realizada a operação. As autorizações ou desautorizações, por usuário, perfil 

ou transação, são dinâmicas e, com efeito, imediato, podendo ser feita através 

de autenticação através do AD – Active Directory onde é feito a administração 

dos usuários de rede. 

2.2.3 DOCUMENTAÇÃO “ON-LINE”: 

a) Os Sistemas ofertados devem possuir documentação “on-line” para cada modo 

de operação, por transação. Esta documentação possibilita que o próprio 

administrador atualize cada assunto referenciado. A consulta pode ser feita por 
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capítulos ou palavras chave que remetem a um determinado trecho da 

documentação. 

2.2.4 RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DE FALHAS: 

a) Em caso de falha operacional ou lógica, os Sistemas através dos recursos 

disponibilizados pelo SGBD Oracle deverão possibilitar a recuperação 

automática destas falhas, sem intervenção de operadores, de modo a 

resguardar a última transação executada com êxito, mantendo a integridade 

interna da base de dados correspondente ao último evento efetuado antes da 

falha. 

2.2.5 INTERFACE GRÁFICA: 

a) A aparência das telas dos Sistemas será semelhante aos demais aplicativos 

que operam sobre o ambiente Microsoft Windows ou sobre programa 

navegador Internet (browser) e com possibilidades de customização para o 

Ministério Público do Estado do Acre. Possibilitando acesso com resolução 

vídeo de, no mínimo 1024X768. 

2.2.6 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DAS TRANSAÇÕES: 

a) Todo acesso ao SGBDR efetuado pelo Sistema deverá ser feito de forma 

nativa. Nos programas (Sistemas) ofertados existem transações para cada 

uma das atividades básicas. Em casos particulares poderá haver mais de uma 

transação para a mesma atividade. Cada novo evento é gravado, sem perda 

das informações anteriores, em forma de movimento. Isto é feito para que se 

possa sempre recuperar o histórico, não existindo a possibilidade de simples 

deleção de movimentos. Quando existir a necessidade de se remover 

lançamentos com entradas erradas, outro movimento se encarrega de anulá-lo, 

simulando, por exemplo, uma operação de estorno contábil. 

b) A CONTRATADA deverá efetuar o serviço de migração do Sistema e-MPAC (e-

cidade) (Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Financeiro e Controle de 

Materiais, Almoxarifado e Patrimônio) para a base de dados do novo sistema, 

devendo estes, após a migração, que será de responsabilidade da 

CONTRATADA, serem homologados em conjunto com áreas competentes da 

administração do Ministério Público do Estado do Acre. A homologação deverá 
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acontecer durante o período que as respectivas diretorias julgarem 

necessárias, depois de homologadas, em base única de dados, os serviços 

subsequentes destes módulos poderão ser iniciados; 

c) O Backup dos dados do sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento 

serão repassados pelo MPAC à Empresa prestadora no novo serviço, para 

realizar a migração e parametrização dos módulos respectivos. 

2.3  DOS REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS: 

2.3.1 DO AMBIENTE COMPUTACIONAL: 

a) A CONTRATANTE providenciará recursos que garantam a segurança e a alta 

disponibilidade do sistema, com as seguintes características físicas e lógicas: 

i. Deverá possuir serviço de validação indicando que o domínio possui um 

certificado digital SSL, garantindo que o software é AUTÊNTICO e que 

as informações são CRIPTOGRAFADAS; 

ii. Além do firewall de borda, também será necessário o fornecimento de 

firewall interno, para portas acessíveis externamente conforme 

necessidade das aplicações; 

iii. Os ambientes de produção e homologação serão preparados com a 

disponibilização computadores servidores físicos ou virtuais dedicados; 

iv. Os requisitos de hardware e sistema operacional descritos no item 2.3.2, 

deverão suportar um ambiente com até 300 usuários (acessos/requests 

simultâneos). Qualquer configuração acima, certamente vai garantir 

mais performance ao sistema em momentos de volume de acesso 

elevado. 

b) A CONTRATANTE deverá providenciar todos os equipamentos (máquinas 

físicas e lógicas) necessários para o funcionamento da aplicação. 

c) A CONTRATANTE também providenciará o Servidor Banco de Dados ORACLE 

e os licenciamentos necessários ao funcionamento do mesmo. 

2.3.2 SOBRE A APLICAÇÃO: 

a) A solução ofertada deverá ser diretamente compatível com as seguintes 

plataformas tecnológicas, sendo o licenciamento dos produtos aqui declarados, 

responsabilidade da CONTRATANTE. Todos os demais componentes de 
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software necessários à implantação da solução deverão correr por conta da 

CONTRATADA; 

• Banco de dados: Oracle 12 ou superior; 

• Sistema Operacional: Linux; 

• Servidor de aplicação: TomCat 

• Navegadores WEB: Google Chrome e Firefox Mozilla, entre outros. 

b) A Solução deve ser desenvolvida com base no atendimento às Leis Federais e 

Estaduais Vigentes; 

c) O sistema deve manter armazenado no banco de dados relacional Oracle toda 

parametrização dos módulos e fórmulas utilizadas pelas rotinas; 

d) A solução deve possuir interface gráfica (GUI) e rodar em ambiente WEB; 

e) A aplicação deverá estar implementada usando a linguagem de programação 

JAVA 7 ou superior, para ambiente web, suportar tráfego seguro padrão SSL. O 

servidor de aplicações deve seguir especificação JEE; 

f) A solução deve possuir Help sensível ao contexto, controle de acesso de 

operador por meio de senhas e permissões, existência de perfis para usuários, 

controlando o acesso às transações, inclusive as operações (inclusão, 

alteração e exclusão); 

g) A solução deverá possuir documentação atualizada, bem como oferecer 

suporte para assinatura baseado em certificado emitido por Autoridade 

Certificadora credenciada na forma da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP Brasil); 

h) A solução deverá atender às recomendações listadas a seguir do Modelo de 

Acessibilidade em Governo Eletrônico (versão 3.1), institucionalizado pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apenas nas transações 

acessíveis ao público externo em geral (cidadão). 

2.3.3 RECOMENDAÇÕES DE ACESSIBILIDADE: 

a) Recomendações: 

1.1. – Respeitar os Patrões WEB; 

1.2 – Organizar o código HTML de forma lógica e semântica; 

1.3 – Não utilizar tabelas para diagramação; 

1.4 – Separar Links Adjacentes; 



 

 

10 de 44 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Rua Marechal Deodoro, 472 | Ipase | Fone: (68) 3212-2103. 
dirti@mpac.mp.br | CEP 69900-333 | Rio Branco | Acre. 

1.5 – Dividir as áreas de informação; 

1.6 – Não abrir novas instâncias sem a solicitação do usuário; 

• Comportamento (DocumentObjectModel – DOM); 

1.7 – Não criar páginas com atualização automática periódica; 

1.8 – Não incluir situações com intermitência de tela; 

1.9 –  Assegurar o controle do usuário sobre as alterações temporais do 

conteúdo; 

• Conteúdo/Informação; 

1.10 – Oferecer um título descritivo e informativo à página; 

1.11 – Informar o usuário sobre sua localização na página; 

1.12 – Descrever links clara e sucintamente; 

1.13 – Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio; 

1.14 – Disponibilizar documentos em formatos acessíveis; 

1.15 – Associar células de dados às células de cabeçalho; 

1.16 – Garantir a leitura e compreensão das informações; 

1.17 – Disponibilizar uma explicação para siglas, abreviaturas e palavras 

incomuns; 

• Apresentação/Design; 

1.18 – Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano; 

1.19 – Não utilizar apenas cor ou outras O sistema deve ser 

desenvolvido de acordo com os conceitos de orientação a objetos e 

deve implementar o modelo de camadas, no qual existe separação 

lógica entre componentes de interface, regras de negócio e persistência 

(banco de dados), possibilitando a manutenção em uma camada sem 

interferir nas demais características sensoriais para diferenciar 

elementos; 

1.20 – Permitir redimensionamento sem perda de funcionalidade; 

1.21 – Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente; 

• Formulários; 

1.22 – Fornecer alternativa em texto para os botões de imagem de 

formulários; 

1.23 – Associar etiquetas aos seus campos; 
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1.24 – Estabelecer uma ordem lógica de navegação; 

1.25 – Não provocar automaticamente alteração no contexto; 

1.26 – Fornecer instruções para entrada de dados; 

1.27 – Identificar e descrever erros de entrada de dados e confirmar o 

envio das informações; 

1.28 – Agrupar campos de formulário. 

b) O sistema deve ser implementado para ambiente web, devendo suportar a 

utilização de todas as suas funcionalidades em qualquer um dos navegadores 

atuais; 

c) O sistema deverá ser acessível através de navegadores web padrão operando 

nos seguintes ambientes operacionais: Windows, Linux, MacOs, Android e iOs; 

d) O sistema não deverá exigir a instalação de plugins, emuladores ou runtimes 

para sua utilização, exceto nos casos em que seja necessário para o acesso a 

dispositivos como leitores biométricos, impressoras (cheque, cartão, etiqueta), 

leitoras/tokens de e-CPF/e-CNPJ, etc.; 

e) As rotinas do sistema devem ser implementadas da forma mais otimizada 

possível, ou seja, não deve haver repetição desnecessária de consultas ao 

banco de dados, processamento desnecessário na execução das rotinas, 

armazenamento de dados irrelevantes em banco de dados ou em disco, entre 

outros itens que venham a comprometer a performance do sistema; 

f) Todas as informações mantidas pelo sistema deverão ser armazenadas em 

banco de dados relacional; 

g) O banco de dados deve possuir padronização quanto à nomenclatura dos 

objetos (tabelas, colunas, funções, gatilhos, visões, etc.), possuindo nomes 

claros e de fácil identificação do cadastro ou funcionalidade referenciada e do 

tipo do dado armazenado; 

h) Todas as tabelas devem possuir chave primária; 

i) Nos campos que fazem referência a outras tabelas devem existir chaves 

estrangeiras; 

j) O banco de dados deve possuir índices nos objetos que são alvo das principais 

consultas das rotinas da aplicação e nos campos que fazem referência a outras 

tabelas; 
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k) O banco de dados deverá ser único por sistema, permitindo-se, a critério do 

Ministério Público do Estado do Acre, que se utilize o mesmo banco de dados 

para outros sistemas do mesmo fornecedor; 

l) O banco de dados deve ser estruturado de forma a evitar a redundância de 

tabelas, ou seja, não deverão existir mais de um cadastro/tabela para as 

pessoas, logradouros, bairros, unidades de medidas, etc. São consideradas 

tabelas de uso comum e, portanto, deverão ser únicas no sistema: 

i. Tabelas de endereçamento (país, estado, cidade, bairro, 

logradouro, tipo do logradouro, Cadastro de Regiões Geográficas, 

relacionamento entre logradouros e bairros e faixas de CEP), se aplicável; 

ii. Cadastro de Pessoas, Cadastro de Assinantes, Cadastro de 

Entidades, Cadastro de Órgãos, Organograma, Conselhos de Classe, Cadastro 

de Bancos e Agências; 

iii. CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações), Feriados, Cadastro de 

unidades de medida, Cadastro de Classificação de marcas de produtos e 

Cadastro de Veículos de Publicação; 

iv. Cadastro de Moedas, Centros de Custo; 

v. Cadastros de Leis, Decretos e outros atos legais (se aplicável), 

Cadastro de Produtos e serviços (se aplicável), Cadastro de Locais Físicos 

(Edificações, se aplicável), Cadastro de Tipos de Documentos, de Tipos de 

Processos, de Tipos de Trâmites e outro de natureza similar. 

m)  A aplicação deverá utilizar usuário próprio de conexão à base de dados, 

não sendo aceitas conexões pelo Superusuário do SGBD. O usuário de 

conexão deverá possuir senha, não sendo aceitas conexões não autenticadas; 

n) O sistema deverá permitir que a aplicação e o SGBD estejam em servidores 

distintos; 

o) O dono (owner) dos objetos do banco de dados será o Superusuário. O usuário 

de conexão da aplicação somente terá permissões de DML (Data Manipulation 

Language) nos objetos do banco de dados. Caso a ferramenta de atualização 

seja incorporada à solução, essa deverá ser executada em ambiente separado 

do ambiente de produção e utilizar usuário específico com permissões DDL 

(Data Definition Language); 
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p) As atualizações da solução devem ser realizadas de maneira automatizada 

sem necessidade de interferência do usuário. Toda vez que um novo release 

for disponibilizado e atualizado; 

q) O sistema deve ser construído com o conceito de controle de transações (ou 

tudo é gravado ou nada é gravado e nada é corrompido/comprometido) que 

permite garantir a integridade das informações do banco de dados em casos 

de queda de energia, falhas de sistema ou hardware, sendo que as transações 

uma vez efetivadas não sejam perdidas; 

r) Em caso de falha operacional ou lógica, os Sistemas através dos recursos 

disponibilizados pelo SGBD, devem possibilitar a recuperação automática 

destas falhas, de modo a resguardar a última transação executada com êxito, 

mantendo a integridade interna da base de dados correspondente ao último 

evento efetuado antes da falha; 

s) O sistema deve guardar “log” de todas as operações realizadas no sistema, 

guardando e permitindo a consulta minimamente das seguintes informações: 

tipo de operação (exclusão, inclusão, alteração, consulta, impressão, envio de 

e-mail); Tabela e Tela alvo, Data/Hora/Usuário, IP da estação que realizou a 

operação e as Informações da Operação realizada. 

2.3.4 SOBRE O CONTROLE DE ACESSO: 

a) Permitir autenticação dos usuários no sistema através de “login” e “senha” 

pessoal, além da utilização de “captcha” para o acesso de usuários externos; 

b) Permitir a autenticação de usuários no sistema através “login” e “senha”, bem 

como por e-CPF ou e-CNPJ; 

c) Possibilitar a configuração de uma ou mais bases LDAP para autenticação dos 

usuários. Possibilitar a configuração dos parâmetros necessários para a 

autenticação em cada uma das bases (nome do servidor, base DN, etc.), além 

das definições de conexão por TLS; 

d) Permitir autenticação dos usuários em base de dados do próprio sistema. As 

senhas devem ser armazenadas criptografadas, evitando a leitura da senha 

original a qualquer momento. Permitir que o usuário seja criado com a opção 

de alteração de senha no primeiro login; 
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e) Permitir que seja definido por usuário se será utilizado login LDAP, e- CPF/e-

CNPJ ou login provido pelo sistema; 

f) Permitir a configuração de timeout para duração das sessões de usuários, 

considerando o período de inatividade da sessão; 

g) Permitir que seja definido o período de validade do acesso do usuário ao 

sistema, impossibilitando acesso fora deste período; 

h) Permitir que seja bloqueado o acesso do usuário ao sistema; 

i) Permitir que a solução seja configurada para bloquear a conta do usuário 

quando da terceira tentativa de acesso sem sucesso; 

j) Permitir que sejam definidos intervalos de horário por dia da semana nos quais 

os usuários poderão acessar o sistema. Possibilitar a vinculação destes 

intervalos ao usuário; 

k) Permitir que o usuário realize alteração de sua senha pessoal (quando do 

acesso autenticado pela base de dados do próprio sistema); 

l) Permitir que a senha do usuário seja redefinida pelo administrador (quando do 

acesso autenticado pela base de dados do próprio sistema); 

m) Permitir configuração de políticas de senha (quantidade de caracteres, 

símbolos, números, tempo de validade, etc.) quando do acesso autenticado 

pela base de dados do próprio sistema; 

n) Permitir a configuração de perfis de acesso ao sistema. Os perfis criados serão 

vinculados aos usuários. Possibilitar que cada usuário possua diversos perfis 

de acesso; 

o) Permitir a configuração de permissões de acesso por perfil e diretamente por 

usuário; 

p) Possibilitar a configuração das permissões por meio de árvore hierárquica, 

composta pelos módulos do sistema, menus de acesso às telas e operações 

disponíveis em cada tela, como: incluir, excluir, buscar, alterar e demais rotinas 

específicas de cada tela; 

q) Permitir, quando da criação de um novo perfil de usuário, reutilizar permissões 

já atribuídas a outro perfil (perfil modelo, perfil pai hierárquico, cópia de perfil de 

outro usuário/grupo/função/etc.); 
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r) Permitir a cópia das permissões de acesso (perfis e permissões do próprio 

usuário) de um usuário para outro; 

s) Permitir que sejam atribuídas permissões ao usuário válidas somente por 

determinado período de tempo (utilizado quando da substituição de um usuário 

por outro); 

t) Permitir que sejam vinculados aos usuários quais órgãos ou entidades eles 

possuem permissão para acesso (nos sistemas onde isso for aplicável); 

u) Possuir ferramenta de auditoria das operações e versões dos dados em 

“audittables”, gerando relatórios e consultas em tela por todos os parâmetros 

armazenados nos logs. 

2.3.5 SOBRE A SEGURANÇA DOS DADOS: 

a) Implementar camada de tratamento e validação de todas as entradas de dados 

do sistema, impossibilitando a exploração de falhas de segurança como SQL 

injection, XSS e demais ameaças conhecidas; 

b) Implementar validação “server-side” das permissões de acesso do usuário, 

evitando que os direitos de acesso sejam burlados através da edição da URL 

ou demais parâmetros da requisição; 

c) Utilizar validação por meio de “captcha” nos formulários disponíveis para 

acesso externo não autenticado; 

d) Permitir que o sistema seja executado em ambiente seguro (TLS), utilizando o 

certificado “wildcard”. 

2.3.6 SOBRE A INTERFACE DO USUÁRIO: 

a) A interface do usuário e todos os seus componentes (botões, menus, barras, 

mensagens, etc.) devem ser escritas em português brasileiro; 

b) Permitir manutenção completa dos dados (inclusão, alteração, exclusão e 

consulta) através das telas da aplicação, obedecendo as restrições de acesso 

e peculiaridades que existirem para tais ações como, por exemplo, alteração 

de dados de exercícios contábeis encerrados, alteração de dados onde o 

usuário somente possui permissão para consulta, etc.; 

c) Utilizar máscaras para entradas de valores de acordo com o tipo do campo 

(data, inteiro, decimal, CPF, CNPJ, CEP, telefone, etc.); 
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d) Permitir que o usuário selecione as colunas a serem utilizadas como critério de 

ordenação no resultado de consultas em tela. Permitir que sejam selecionadas 

diversas colunas ao mesmo tempo para ordenação; 

e) Implementar paginação dos registros encontrados, possibilitando navegação 

nos resultados e alteração da quantidade de registros por página, de acordo 

com parametrização do sistema. Possibilitar que o usuário parametrize quantos 

registros devem ser exibidos por padrão em cada página; 

f) Disponibilizar rotina para emissão de relatório a partir do resultado de consultas 

em tela, observando os filtros aplicados, critérios de ordenação dos registros, 

campos visíveis, ordem de exibição das colunas e largura das colunas. 

Possibilitar que o resultado seja salvo nas mesmas extensões previstas para 

os demais relatórios do sistema; 

g) Permitir que o usuário possa definir filtros de forma dinâmica para busca de 

registros em tela; 

h) Possibilitar que o usuário adicione diversos parâmetros para busca (qualquer 

campo disponível no resultado, além de filtros específicos de acordo com os 

registros que estão sendo consultados); 

i) Permitir que o usuário possa salvar os filtros definidos nas consultas em tela 

para reutilizá-los posteriormente. Permitir que sejam restaurados os valores 

padrão dos filtros; 

j) Implementar interface que suporte o uso de diversas janelas ao mesmo tempo 

dentro do ambiente da aplicação (floating windows).  

k) Implementar funcionalidades de redimensionar, mover, maximar, minimizar, 

fechar e favoritar nas janelas, além de disponibilizar uma barra de tarefas para 

visualização e seleção das janelas abertas. Disponibilizar rotina para fechar 

todas as janelas ou fechar todas exceto a janela selecionada; 

l) Disponibilizar barra de acesso rápido às telas favoritadas pelo usuário; 

m) Permitir que sejam utilizadas janelas de busca e campos de sugestão para 

entrada de dados pré-cadastrados nos formulários. Por exemplo, em um 

campo de entrada que faça referência ao cadastro de pessoas, possibilitar que 

seja aberta uma janela de busca para encontrar a pessoa a partir dos filtros 
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disponíveis neste cadastro e selecioná-la ou então permitir que, de acordo com 

a digitação do usuário, sejam sugeridos registros para seleção. 

n) Permitir execuções de ações em lote nos cadastros através da seleção de 

múltiplos registros (quando o contexto permitir); 

o) Permitir a criação de campos adicionais nos cadastros para inclusão de 

informações complementares. Possibilitar que seja definido, no mínimo, o 

nome do campo, formato, tamanho, obrigatoriedade e tipo (texto, data, valor, 

etc.); 

p) Implementar tratamento de erros e exceções de forma que sejam exibidas 

mensagens detalhadas e autoexplicativas, que possibilitem ao usuário 

diagnosticar o motivo do problema sem necessidade de conhecimento técnico 

em informática; 

q) Implementar a interface do sistema de forma padronizada. Todas as telas de 

cadastros e demais rotinas devem seguir o mesmo layout padrão quanto à 

disposição dos componentes gráficos, como: barras, formulários, botões de 

ação, grids, métodos de interação com os registros, paginação, contagem de 

registros, exceto para ferramentas de terceiros, integradas a solução; 

r) Permitir o acesso a cadastro referenciado a partir do outro cadastro que faz a 

referência, obedecendo à permissão do usuário para tal acesso; 

s) Utilizar o conceito de “breadcrumbs” (navegação estrutural) em todas as telas, 

permitindo ao usuário localizar-se dentro da aplicação. 

2.3.7 SOBRE OS PROCEDIMENTOS AGENDADOS: 

a) Disponibilizar ferramenta para a criação de procedimentos agendados; 

b) Permitir que o usuário realize o agendamento dos mais variados 

procedimentos: importação de arquivos, geração de relatórios, execução de 

cálculos, verificações diversas, etc.; 

c) Permitir a realização dos agendamentos de procedimentos para uma única 

execução ou repetidas execuções. No caso de repetidas execuções (a cada x 

minutos/horas/dias/etc., diária, semanal, mensal, anual, etc.), o sistema deverá 

dispor de ferramenta gráfica para a configuração do agendamento, sem 

necessidade de montagem de expressões “cron” manualmente; 
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d) Os agendamentos deverão ser gerenciados pela própria aplicação, 

independente do ambiente de execução (cron do sistema operacional). Tais 

agendamentos e todos os parâmetros deverão ser armazenados no banco de 

dados da aplicação; 

e) Permitir que seja enviado por e-mail, para diversos destinatários, o resultado 

da execução dos procedimentos (aviso, relatório, etc.) que foram executados 

com sucesso ou, em caso de erro, o respectivo log. Permitir que sejam 

distintos os destinatários do resultado da execução com sucesso e sem 

sucesso; 

f) Fornecer juntamente com a aplicação todos os procedimentos agendados já 

existentes e que compõem a respectiva solução. 

2.3.8 SOBRE FUNCIONAMENTO DO AMBIENTE DA SOLUÇÃO: 

a) Permitir que sejam registradas as informações de sessão (login e logout) de 

usuários no sistema contendo, no mínimo: usuário, IP, servidor e porta, data e 

horário de login, data e horário de logout; 

b) Possuir ferramenta de monitoramento das sessões de usuários, filtrando por 

servidor, porta, situação (ativas, iniciadas ou encerradas), usuário, intervalo de 

tempo de início ou fim; 

c) Possuir ferramenta de monitoramento dos processos agendados. Permitir a 

identificação dos processos que estão executando, horário inicial e horário 

final, caso concluídos; 

d) Disponibilizar conteúdo de ajuda para todas as funcionalidades do sistema. A 

ajuda deve ser organizada em tópicos, contendo descritivo de cada 

funcionalidade, descrição completa das rotinas, ações, telas e campos do 

sistema. Na ajuda deve constar também em quais pontos da aplicação cada 

campo ou parâmetro influencia e para que seja utilizado; 

e) Disponibilizar conteúdo de ajuda ao usuário sensível ao contexto (context-

sensitive help). Ao acessar determinada funcionalidade do sistema, permitir ao 

usuário acesso rápido e direto à ajuda da funcionalidade em questão, sem que 

seja necessário abrir o menu de ajuda e navegar manualmente até o tópico. 
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f) Disponibilizar ajuda diretamente na tela (help online/inline) para 

funcionalidades mais complexas que podem causar dúvidas quanto ao seu 

funcionamento. 

2.4  SOBRE MONITORAMENTO DA SOLUÇÃO: 

2.4.1 MONITORAMENTO DE RECURSOS DE HARDWARE DO SERVIDOR E 
REGRAS DE NEGÓCIO: 

a) O sistema de monitoramento, através de seus sensores, deverá ser capaz de 

monitorar em tempo real o uso dos recursos de hardware com os seguintes 

sensores de controle: 

i. Sensor de espaço em Disco: É o sensor responsável pelo 

monitoramento constante do espaço em disco disponível no servidor. 

Ele pode monitorar além dos discos, unidades de rede e volumes 

montados no servidor; 

ii. Sensor de uso de CPU: O sensor de monitoramento de CPU tem o 

objetivo de monitorar a utilização do processador do servidor, alertando 

quando o mesmo está sendo elevado a sua capacidade máxima, 

podendo ser configurado o nível de alerta que se deseja ser avisado; 

iii. Sensor de espaço disponível em Tablespaces: Este é um sensor 

voltado ao banco de dados Oracle, ele monitora o espaço disponível em 

cada tablespace do servidor; 

iv. Sensor de execução de backup do banco de dados Oracle: Este 

sensor de backup é voltado ao banco de dados Oracle e tem a 

funcionalidade de monitorar a execução dos backups através do utilitário 

“rman”; 

v. Sensor de lock de objetos: O sensor de lock de objetos é mais um dos 

sensores de banco de dados Oracle que tem o objetivo de monitorar o 

bloqueio de objetos do banco de dados ou de sessões bloqueadoras; 

vi. Sensor de objetos inválidos: Este sensor é fundamental para 

identificar a lista de objetos inválidos do banco de dados. 

vii. Sensor de queries executando por muito tempo: O sensor de queries 

longas, ajuda a identificar algum processo que está executando a 
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bastante tempo no banco de dados e que pode comprometer a 

performance; 

viii. Sensor de número de processos do banco de dados Oracle: Este 

sensor ajuda a prever que o servidor atinja o número máximo de 

processos, avisando com antecedência para que seja analisado e 

ajustado se necessário; 

ix. Sensor de registro de títulos bancários: O sensor permite monitorar o 

serviço de registro de títulos bancários, geralmente utilizado para 

recebimento de receita de IPTU, ISS entre outros para prefeituras. 

Como este serviço consome o webservice de diferentes instituições 

bancárias, é possível identificar quando um desses serviços não está 

operando corretamente; 

x. Sensor de envio de e-mail: Este sensor permite monitorar a fila de e-

mails do sistema, identificando quando o processo de envio está parado 

ou apresentando erros. 

2.4.2 SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO: 

a) O monitoramento deverá possuir alguns mecanismos de notificação que devem 

ser executados quando determinado sensor entra em alerta ou falha. Abaixo 

algumas ações que podem ser executadas pelo sistema de monitoramento, 

sempre que os sensores mudarem seu status: 

i. Sensor de envio de e-mail: Este sensor deverá permitir o 

monitoramento da fila de e-mails do sistema, identificando quando o 

processo de envio está parado ou apresentando erros; 

ii. Enviar e-mail: Deverá ser possível configurar o envio de e-mail para 

cada sensor, assim, sempre que o status do sensor modificar ele deverá 

enviar um e-mail para um ou mais destinatários; 

iii. Abrir Protocolo de serviço/demanda automático: O sistema deverá 

também poder abrir um protocolo de serviço/demanda para atendimento 

do problema encontrado no monitoramento. 

2.5  SOBRE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E ASSINATURA ELETRÔNICA: 

a) Permitir o uso de recursos completos de Assinatura Eletrônica de documentos 

seja por autenticação de usuário e senha ou através de certificado digital; 
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b) Permitir que a qualquer momento, relatórios e ações no sistema podem ser 

configurados para receberem uma ou mais assinaturas; 

c) Permitir que o formato de Assinatura Eletrônica possa apenas ser pela 

autenticação de usuário e senha – sem a necessidade de certificado digital –

agilizando os processos e garantindo a autenticidade e integridade do 

documento; 

d) Uso da Assinatura Digital através rotinas chanceladas por uma Autoridade 

Certificadora, conforme os padrões da ICP-Brasil, com uso de certificado digital 

(e-cpf); 

e) Utilizar o conceito de código de validação. Identificação única que viabiliza a 

consulta online do documento para fins de comprovação de integridade, sendo 

possível ainda configurar o relatório para apresentar, junto ao código, URL e 

QR Code para facilitar o acesso ao documento original; 

f) Permitir a Autenticação do usuário para login na Solução com uso do 

certificado digital, mantendo a informação e garantindo autenticidade de todas 

as operações executadas no sistema pelo usuário; 

g) Permitir o controle das seguintes situações dos documentos: Pendente, 

Pendência de assinatura já foi atribuída aos usuários, entretanto o documento 

ainda não recebeu nenhuma assinatura. Parcialmente assinado, Documento já 

recebeu assinaturas, entretanto ainda existem assinadores obrigatórios sem 

uma ação tomada a pendente de assinatura. Assinado, Documento recebeu 

todas as assinaturas obrigatórias. Invalidado, Documento invalidado ou com 

alguma recusa de assinatura; 

h) Permitir o controle das seguintes situações das assinaturas: Pendente, 

Pendência de assinatura em análise pelo usuário.Assinado, Documento 

assinado pelo usuário.Recusado ou invalidado, assinatura recusada ou 

invalidada pelo usuário; 

i) Permitir visualizar assinaturas pendentes para o usuário logado, bem como 

executar a assinatura de documentos; 

j) Permitir localizar documentos já assinados e exibir o relatório; 

k) Permitir confirmar autenticidade de documentos, sem necessidade de usuário e 

senha; 
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l) Possuir recurso de Assinaturas de relatórios, através de seleção de Identidades 

(pessoas) ou Funções de trabalho, que receberão pendência de assinatura, 

após emissão do documento; 

m) Possuir recurso de Importação de relatórios, para prevenir emissão em 

duplicidade. Com esta opção, um relatório já emitido só poderá ser emitido 

novamente, e gerar novas pendências de assinatura, após invalidação do 

primeiro; 

n) Possuir recurso que permite a configuração do template de assinaturas 

utilizado pelo relatório para definição de padrões/layouts de disponibilização de 

informações como código validação/URL e QR Code, de acordo com os 

padrões adotados pelo órgão; 

o) Permitir cadastrar as funções dos funcionários da Administração. É necessário 

para atribuir ao cadastro do funcionário qual assinará o documento para que a 

informação seja disponibilizada na assinatura; 

p) Permitir o controle e certificação de usuários em categorias com permissões 

nas ferramentas de Assinatura; 

q) Permitir o cadastro das funções dos funcionários da Administração. É 

necessário para atribuir ao cadastro do funcionário o qual assinará o 

documento para que a informação seja disponibilizada na assinatura; 

r) Permitir a criação de tipos de identidades para validação da identidade 

pessoal. Exemplo: Assinatura Digital ou Assinatura Eletrônica. 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MÓDULOS: 

a) Os módulos do sistema de gestão administrativa integrada deverão possuir as 

características constantes no Anexo I. 

 FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1  IMPLANTAÇÃO: 

a) A implantação compreende as atividades de Planejamento, Instalação, 

Configuração, migração de informações e habilitação do sistema para uso. 

Para cada um dos módulos dos Sistemas Integrados, deverão ser cumpridas 

minimamente as seguintes atividades: 
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i. Entrega instalação e configuração dos Sistemas de Gestão; 

ii. Migração de dados e estruturação das bases de dados; 

iii. Customização dos módulos dos Sistemas integrados através do 

levantamento das necessidades específicas dos setores, quanto à forma de 

cálculo e legislação; 

iv. Adequação de relatórios, telas, leiautes e logotipos, mantendo e 

preservando o padrão da Solução; 

v. Parametrização de tabelas e cadastros; 

vi. Estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; 

vii. Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios 

adotados pelo MPAC e legislação vigente; 

viii. Ajuste nas precedências de cálculo, quando mais de uma fórmula de 

cálculo é aplicável simultaneamente; 

ix. A conversão/migração e o aproveitamento de todos os dados 

cadastrais e informações dos sistemas em uso são de responsabilidade da 

empresa proponente, com disponibilização dos mesmos pelo MPAC para uso; 

x. A CONTRATANTE disponibilizará a equipe técnica de TI (Tecnologia 

da Informação), bem como usuários dos sistemas legados para auxiliar em 

eventualidades. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe com experiência 

em serviços de migração de dados a fim de coordenar a respectiva etapa, bem 

como responsabilizar-se pela execução das rotinas de migração. A 

CONTRATADA também deverá disponibilizar ferramentas tecnológicas 

adequadas para a correta e eficiente migração dos dados e auxiliar na 

resolução de problemas e conflitos inerentes ao serviço de migração de dados, 

tais como: consolidações e inconsistências; 

xi. A conversão e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais 

informatizados do MPAC até a data de execução desta fase são de 

responsabilidade do fornecedor dos sistemas referenciados no Objeto deste 

Termo de Referência. A empresa fornecedora deverá analisar as bases de 

dados existentes e executar os procedimentos necessários para a migração 

desses dados para o sistema que será implantado. O produto desta atividade é 
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a conclusão da alimentação das bases de dados e tabelas para permitir a 

utilização plena de cada um dos sistemas aplicativos; 

xii. A CONTRATANTE não dispõe de diagrama e/ou dicionário de dados 

para fornecimento a empresa vencedora da licitação, devendo a mesma 

migrar/converter a partir de cópia de banco de dados a ser fornecida; 

xiii. As atividades de saneamento/correção dos dados são de 

responsabilidade da CONTRATADA com o suporte da equipe de tecnologia, 

RH, Finanças, Almoxarifado e Patrimônio da CONTRATANTE; 

xiv. A CONTRATANTE poderá optar por não migrar determinados dados 

ou mesmo de uma base de dados completa, caso seja de seu interesse; 

xv. A CONTRATADA deverá executar programas extratores e de carga 

tantas vezes quantas forem necessárias, até a conclusão da migração; 

xvi. A migração não pode causar qualquer perda de dados, de 

relacionamento, de consistência ou de segurança; 

xvii. Para que cada módulo integrante dos sistemas referenciados no 

Objeto deste Termo de Referência possa ser considerado implantado, ele 

deverá estar customizado e personalizado para a realidade do Ministério 

Público do Estado do Acre; 

xviii. Durante o prazo de implantação, para cada um dos sistemas licitados, 

quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de configuração de 

programas; 

xix. Na implantação dos sistemas, deverão ser cumpridas, quando 

couberem, as seguintes etapas: 

• Adequação de relatórios, telas, leiautes e logotipos, 

mantendo e preservando o padrão da Solução; 

• Configuração inicial de tabelas e cadastros; 

• Estruturação de acesso e habilitações dos usuários; 

• Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos 

critérios adotados pelo MPAC; 

• Ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo 

é aplicável simultaneamente. 
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4.1.1 SERVIÇOS DE ASSESSORIA OPERACIONAL DE IMPLANTAÇÃO: 

a) Deverá ser feito um acompanhamento presencial, ou via webconference 

(dependendo da situação, dando mais agilidade na prestação de serviços e 

evitando custos desnecessários,), objetivando os resultados esperados com o 

processo, durante o período de implantação da Solução, em horário comercial, 

para a realização de ajustes necessários durante a fase de instalação e 

implantação do produto ofertado, bem assim, realizar uma avaliação da 

realidade atual do Ministério Público do Estado do Acre nas áreas a serem 

atendidas pela Solução. 

4.2  TREINAMENTO: 

4.2.1 SERVIÇOS TREINAMENTO DOS MÓDULOS: 

a) Módulo de Treinamento voltado aos usuários administradores, do módulo 

gerencial do Sistema de Gestão Administrativa Integrada, visando prepará-los 

para: 

• Realização da manutenção da Solução; 

• Controle dos processamentos; 

• Realização de procedimentos para segurança dos dados; 

• Controle das permissões de acesso; 

• Estabelecimento das prioridades de processamentos; 

• Localização e consolidação dos arquivos de backup. 

4.2.2 TREINAMENTO PRESENCIAL DOS MÓDULOS: 

a) A CONTRATADA deverá encaminhar técnicos com amplo conhecimento nos 

módulos para executarem os treinamentos presenciais nas instalações do 

Ministério Público do Estado do Acre, atendendo a todas suas Unidades 

Gestoras; 

b) O treinamento deverá conter carga horária suficiente para a completa 

capacitação dos módulos em turmas isoladas para cada área de interesse, 

inclusive com disponibilidade para esclarecimento de dúvidas. Os servidores 

deverão também preencher formulário de avaliação sobre a qualidade do 

treinamento executado, que deverá ser encaminhado ao gestor do contrato; 
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c) A CONTRATADA deverá encaminhar a lista dos servidores presentes no 

treinamento ao gestor do contrato; 

d) Deverá a CONTRATADA, desenvolver seus treinamentos de forma individual, 

desenvolvendo turmas para os seguintes módulos: 

• Funcionalidades dos Módulos do Sistema de Gestão; 

• Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira; 

• Gestão Administrativa e Patrimonial; 

• Gestão de Compras, Licitações e Contratos; 

• Gestão de Folha de Pagamento e Recursos Humanos; 

e) A CONTRATADA deverá elaborar um Plano de Treinamento que será aprovado 

pela CONTRATANTE. O plano deverá conter os módulos de treinamento do 

sistema adquirido, de acordo com as áreas Administrativas do Ministério 

Público do Estado do Acre, item “d”. 

4.3  SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO LEGAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
(MANUTENÇÃO ADAPTATIVA): 

a) Entende-se como manutenção adaptativa o conjunto de ações permanentes e 

continuadas que deverão ser empreendidas pela CONTRATADA para manter o 

sistema utilizável no ambiente operacional próprio do MPAC, que pode sofrer 

alterações e melhorias desencadeadas para adequação a um novo quadro 

normativo originado por alteração na legislação municipal, estadual ou federal. 

Assim, a manutenção adaptativa inclui, mas não se limita à: 

• Manutenção e atualização dos sistemas, compreendendo-se alterações 

legais vigentes (federais, estaduais e municipais) de uso comum na área 

pública, alterações e melhorias efetuadas; 

• Manutenção e atualização dos sistemas de Internet para garantir a 

disponibilização dos serviços 24 (vinte e quatro) horas por dia; 

• Disponibilização de funcionalidades para uso de recursos da infraestrutura 

de chaves públicas, no que tange a assinatura digital e protocolação; 

• Adequação e homologação do sistema para funcionamento com novas 

versões dos navegadores de internet (browsers). 

b) Após a entrada em produção da solução, atendidas as exigências previstas 

neste Termo de Referência, a CONTRATADA emitirá o Termo de Aceite Final 
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de todos os módulos implantados. A partir da emissão do Termo de Aceite 

Final, será iniciada a cobrança mensal dos serviços que trata este item 4.3. 

c) A manutenção dos sistemas referenciados no Objeto deste Termo de 

Referência será pelo período de 12 (doze) meses, a contar a partir da 

Assinatura do Contrato, prorrogáveis por igual período, limitado até o 

estabelecido na lei de licitações. 

4.4 SERVIÇOS DE ASSESSORIA OPERACIONAL (SUPORTE TÉCNICO 
REMOTO E IN LOCO E CUSTOMIZAÇÃO EVOLUTIVA): 

a) Entende-se como serviço de suporte técnico remoto, prestado pelos suportes 

de segundo e terceiro níveis, as atividades realizadas, pela CONTRATADA, 

com o objetivo de atender no esclarecimento de dúvidas sobre a utilização e 

sobre o ambiente operacional do software ERP, bem como corrigir eventuais 

erros; 

b) As manutenções evolutivas são aquelas que visem à implementação de novas 

funcionalidades à solução, a fim atender necessidades novas percebidas, 

desde que não estejam compreendidas como manutenção adaptativa; 

c) Esses serviços serão pagos sob demanda, através de horas de consultoria, 

conforme valor apresentado na proposta de preços; 

i. A quantidade estimada para os primeiros 12 (doze) meses do contrato 

será de 500 horas, podendo sofrer acréscimo ou redução conforme as 

necessidades apresentadas neste período.  

d) Serão efetuadas as customizações necessárias nos Sistemas Aplicativos 

componentes da Solução, e para tanto será realizado levantamento para a 

identificação destas customizações, incluindo-se neste serviço: 

• Treinamento de uso; 

• Serviços de BPM (Business Process Management); 

• Personalização (Adequação da Solução as características do Ministério 

Público do Estado do Acre); 

• Atendimento de chamados com análise, diagnóstico e encaminhamento de 

solução de problemas (in-loco); 

• Acompanhamento de processamentos, inspeção e verificação de relatórios 

de fechamento; 
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• Serviços de conversão e recuperação de dados; 

• Monitoramento da integridade dos Bancos de Dados; 

• Inclusão de novas funções, relatórios ou consultas. 

• Suporte Técnico/Atendimento quando solicitado, despesas com 

deslocamento, estadia, horas trabalhadas e demais, com o fim de garantir a 

operacionalização dos softwares, assim como, dirimir possíveis dúvidas que 

possam surgir no uso dos mesmos; 

• Reinstalação dos sistemas referenciados no Objeto deste Termo de 

Referência e demais softwares necessários ao seu funcionamento, quando 

solicitado pela CONTRATANTE. Isso poderá ser necessário em situações 

como: danos causados por vírus de computador e/ou assemelhados; 

acidentes, desastres naturais, incêndios ou inundação, distúrbios elétricos e 

danos causados por transporte ou remanejamento dos equipamentos pelo 

CONTRATANTE, e modificações implementadas na arquitetura original dos 

mesmos; 

• Visita periódica dos técnicos da CONTRATADA ao MPAC, se necessário, 

para acompanhar e orientar o trabalho, prestar informações e 

esclarecimentos aos usuários do sistema, bem como, aos servidores da 

área de Tecnologia da Informação. 

e) Os pagamentos dos serviços de assessoria operacional serão realizados após 

a aprovação do relatório mensal de atendimentos enviado pela CONTRATADA 

à CONTRATANTE. 

4.5  SERVIÇOS DE GARANTIA LEGAL (MANUTENÇÃO CORRETIVA): 

a) Entende-se por Manutenção Corretiva aquela que for necessária para o reparo 

de imperfeições ou falhas no sistema aplicativo que o impeça de funcionar 

adequadamente; 

a.1) O Suporte Técnico/Atendimento, quando solicitado, será sem custos 

adicionais (despesas com deslocamento, estadia, horas trabalhadas e demais), 

com o fim de garantir a operacionalização dos softwares em casos de erros de 

funcionamento identificados na Solução, provocados por “Bugs” no produto 

(garantia de funcionamento); 
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b) Este serviço deverá ser prestado sem ônus à Contratante durante a vigência 

de quaisquer dos serviços descritos nos subitens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, bem como 

12 (doze) meses após o encerramento dos mesmos; 

c) O atendimento do serviço de manutenção corretiva que trata este item, bem 

como a apuração dos níveis mínimos do serviço, será feito conforme item 5 

deste Termo de Referência, aplicando-se as sanções previstas no item 14. 

 DOS CHAMADOS PARA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) Após o período de implantação, os chamados técnicos, atendimentos, dúvidas 

e suporte relacionados ao sistema devem ser recebidos por uma central de 

atendimento ao cliente que realiza a avaliação prévia dos mesmos e os 

encaminham aos funcionários específicos de acordo com cada especialidade, 

da seguinte forma: 

5.1 FORMAS DE ABERTURA DE CHAMADA: 

a) Chamados Via Web: Permite aos clientes utilizar-se de recursos do Help Desk 

em ambiente WEB, para tanto deve ser disponibilizada aos clientes via browser 

e acesso a uma URL específica, onde o chamado é aberto através do 

preenchimento de formulário específico onde será preenchido o problema, nível 

de prioridade e especialidade, data e hora da solicitação. Após o 

preenchimento o sistema fornece ao cliente o número do chamado para 

controle, podendo imprimir cópia do mesmo, após este procedimento estes 

chamados são encaminhados aos técnicos especialistas de acordo com a 

especialidade identificada na solicitação. A rotina para os clientes além de 

abertura de chamados via WEB, permite a pesquisa de chamados já existentes 

e extração de relatórios e gráficos; 

b) Chamados Via Telefone: Permite abrir chamados via telefone com DDD 

nacional em língua portuguesa no horário comercial em dias úteis. Tais 

chamados serão recebidos por uma central de atendimento ao cliente que 

realizará a avaliação prévia dos mesmos identificando o cliente, problema, nível 

de prioridade e especialidade, data e hora da solicitação. Sendo que o cliente 

que está solicitando o chamado receberá por telefone/fax, ou correio eletrônico 

a confirmação da solicitação com a identificação do mesmo (número do 
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chamado, o cliente, problema, nível de prioridade e especialidade, data e hora 

da solicitação), após este procedimento os chamados são encaminhados aos 

técnicos especialistas de acordo com a especialidade identificada na 

solicitação. 

5.2  FORMAS DE ATENDIMENTO: 

a) Toda solicitação deve ser recebida, identificada e encaminhada aos seus 

respectivos especialistas, que procedem ao atendimento retornando ao cliente 

através de contato telefônico, correio eletrônico e carta, acesso remoto ou 

visita técnica, baseados no nível de prioridade de cada chamado. Nos casos 

que houver a necessidade de intervenção dos técnicos para a realização de 

procedimentos a base de dados e aplicativos instalados e implantados no 

cliente, tais serviços sempre que possível serão realizados remotamente 

acessando o sistema do cliente por VPN criptografada, de forma a poder 

verificar condições de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes 

internos da CONTRATADA. Dependendo das circunstâncias e nível de 

prioridade o atendimento ao chamado será realizado in loco. 

5.3  HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

a) Os serviços de atendimento serão prestados em dias úteis, de segunda a 

sexta-feira, no período compreendido entre 09h00min às 18h00min, horário 

oficial de Brasília/DF. 

5.4  TEMPO DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES (SLA) E CLASSIFICAÇÃO 
DOS PROTOCOLOS: 

a) Deverá ser feito conforme horário estabelecido no item 5.3, sendo classificado 

o nível de prioridade da ocorrência pela CONTRATANTE em horas úteis; 

b) No caso de parada do sistema o atendimento de suporte será nas 24 horas do 

dia, inclusive sábados, domingos e feriados. 

c) Os Tempos Máximos de resolução serão os seguintes: 

Prioridade Tempo Máximo de Resolução (TMR) 

0 – Urgente 04 horas úteis 

1 – Alta 01 dia útil 

2 – Normal 05 dias úteis 

3 – Baixa 15 dias úteis 
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d) Classificação de Protocolos: 

Os Protocolos abertos deverão ser classificados com as seguintes prioridades: 

Urgente: Necessita de atendimento imediato, destinado a ocasiões em que o 

funcionamento do sistema é impedido; 

Alta: Precisa ser atendido o mais prontamente possível, pois afeta o 

funcionamento de transações específicas, que são fundamentais para o dia-a-

dia das CONTRATANTES; 

Normal: Atendimento rotineiro, ao qual existem alternativas temporárias para 

disponibilidade do serviço e que não carecem de manutenção imediata; 

Baixa: Situações onde não há indisponibilidade de funcionalidade no sistema 

(sem gravidade), solicitações para atendimento de longo prazo. 

e) Reclassificação de Protocolos: 

A CONTRATADA poderá questionar a classificação de prioridade atribuída 

pelas CONTRATANTES a um Protocolo desde que apresente as razões que, 

segundo o seu entendimento, justifiquem a alteração pretendida. 

i. A alteração de prioridade de um protocolo poderá ser aceita pelas 

CONTRATANTES, quando as alegações apresentadas pela 

CONTRATADA de inviabilidade de execução sejam devidamente 

justificadas; 

ii. Caso seja aceita e efetivada a reclassificação de um Protocolo, a nova 

classificação é que será utilizada para efeito de apuração do cumprimento 

dos níveis de serviço acordados. 

f) Customizações evolutivas: Para customizações evolutivas, o prazo será 

estabelecido em dias úteis, conforme proposta a ser encaminhada pela 

CONTRATADA e previamente aprovada pela CONTRATANTE. 

 PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

a) O Contrato terá vigência por um período de 12 (doze) meses, contados a partir 

da sua assinatura, podendo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos 

em consonância com o inciso IV do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, de 

acordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência; 
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b) Os serviços deverão estar operando no prazo máximo de 300 (trezentos) dias 

corridos, contados da data de assinatura do contrato, incluindo todas as 

funcionalidades requeridas neste Termo de Referência; 

c) O prazo previsto na letra “b” poderá sofrer ajustes em função da 

impossibilidade da presença física de colaboradores da CONTRATADA na 

sede da CONTRATANTE em decorrência da situação de pandemia provocada 

pelo COVID-19, sem que eventual dilação no prazo importe na aplicação de 

qualquer medida punitiva à CONTRATADA. 

d) A CONTRATADA deverá obedecer aos prazos para migração, treinamento, 

implantação e homologação dos módulos do sistema conforme proposta 

encaminhada. 

 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

7.1  TERMOS DE ACEITE DOS SERVIÇOS PARCIAIS E FINAIS: 

a) Caberá ao Gestor do Contrato em conjunto com os Diretores das unidades 

envolvidas na Solução, atestar os Termos de Aceite Final dos Módulos 

(Subsistema) e do Termo de Aceite Final da Solução. Um Termo de Aceite Final 

dos módulos será emitido após a execução de todos os serviços referentes à 

implantação de cada subsistema da solução CONTRATADA, incluindo 

instalação, configuração, migração dos dados e treinamento e capacitação dos 

usuários, mediante fiscalização por parte do MPAC. Se plenamente atendidos 

os requisitos de todas as etapas de implantação de um determinado 

Subsistema, emitir-se-á o respectivo Termo de Aceite. 

b) Após a emissão do último Termo de Aceite Final, referente ao último 

subsistema implantado, conforme cronograma de execução, mediante perfeito 

funcionamento da solução CONTRATADA e a devida fiscalização realizada 

pelo MPAC, emitir-se-á o Termo de Aceite Final da Solução, atestando a 

entrega completa de todos os serviços do presente objeto deste Termo de 

Referência.  

7.2  INÍCIO DOS TRABALHOS: 

a) Os serviços terão início logo após assinatura do contrato, de acordo com o 

macro etapas do projeto apresentada pela CONTRATADA que não poderá ser 
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superior a 300 (trezentos) dias, começando num prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após assinatura do contrato; 

b) Desde que devidamente justificado, o prazo de 300 (trezentos) dias poderá ser 

alterado em função da situação descrita no item 5, letra “c”; 

c) Os serviços a serem contratados, deverão ser agrupados em etapas, que 

poderão ser realizadas concomitantemente, sempre que aplicável, para permitir 

maior eficiência e atender às expectativas do MPAC. 

7.3  CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA: 

a) A CONTRATADA deverá manter a mais absoluta confidencialidade sobre 

materiais, dados e informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência 

da presente contratação, bem como tratá-los como matéria sigilosa; 

b) A CONTRATADA fica terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, sob 

nenhuma justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, 

fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, 

modelos ou outros materiais de propriedade do CONTRATANTE aos quais tiver 

acesso em decorrência da prestação dos serviços, sem expressa autorização 

escrita da CONTRATANTE; 

c) A CONTRATADA deverá obedecer às normas sobre confidencialidade e 

segurança, internas e externas, adotadas pelo CONTRATANTE, além das 

cláusulas específicas constantes deste instrumento; 

d) Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá observar as políticas de 

Segurança da Informação e de Controle de Acesso do Ministério Público do 

Estado do Acre. 

 PROPRIEDADE DE BENS E SERVIÇOS: 

a) A propriedade intelectual dos softwares fornecidos pela CONTRATADA 

permanecerá na titularidade do respectivo fabricante; 

b) A CONTRATADA deverá garantir ao CONTRATANTE que o conjunto de 

software licenciado para uso não infrinja quaisquer patentes, direitos autorais 

ou trade-secrets; 

c) A utilização de soluções ou componentes, proprietários da CONTRATADA ou 

de terceiros, na construção dos programas ou quaisquer artefatos relacionados 
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ao presente contrato, que possam afetar a propriedade do produto, deve ser 

formal e previamente autorizada pelo CONTRATANTE; 

d) A CONTRATADA deverá assegurar ao CONTRATANTE, em caso de 

descontinuidade de qualquer produto da Solução, e durante a vigência 

contratual, o direito ao uso de qualquer produto que o substitua; 

e) Entregar os produtos e serviços em prazo não superior ao máximo estipulado 

na proposta. Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA 

ficará sujeita à multa; 

f) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao MPAC ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 

que estiver sujeita; 

g) A CONTRATADA deverá assegurar ao CONTRATANTE acesso irrestrito a base 

de dados do sistema, cujas informações serão de propriedade exclusiva do 

Ministério Público do Estado do Acre. 

 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

a) A gestão e fiscalização da execução do contrato serão exercidas por Portaria 

de Nomeação de Fiscais, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem 

no curso da execução do contrato, na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste; 

b) Os fiscais do contrato registrarão todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas observadas e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

c) Os fiscais do contrato irão verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, 

deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
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os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da 

Lei nº 8.666, de 1993; 

d) A fiscalização de que trata as cláusulas anteriores não exclui nem reduz a 

responsabilidade da prestadora de serviços, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade ou emprego de técnica inadequada e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Apresentar comprovação de, no mínimo, 1 (um) ano de experiência na 

execução de serviços que comprove que executa ou executou, de forma 

satisfatória, serviços com características semelhantes às do objeto do contrato, 

comprovados por meio de atestados ou declarações de capacidade técnica; 

b) Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços de acordo com 

os níveis de serviço estabelecidos no contrato; 

c) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer as ferramentas e utensílios necessários 

à execução dos serviços; 

d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções;  

e) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 

morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 

prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao MPAC ou a 

terceiros; 

f) Alocar profissionais necessários à realização dos serviços, de acordo com a 

experiência profissional e qualificação técnica exigida para desempenho da 

função;  

g) Disponibilizar ao CONTRATANTE e manter atualizada a relação nominal dos 

profissionais que atuarão no projeto em contato direto com o CONTRATANTE, 

incluindo CPF, perfil profissional, papel no projeto; 
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h) Manter os profissionais devidamente identificados por meio de crachá, quando 

em trabalho nas dependências do CONTRATANTE; 

i) Providenciar, às suas custas, link de comunicação para acesso aos recursos 

computacionais necessários à execução dos serviços contratados, quando não 

fornecido pelo CONTRATANTE; 

j) Manter em suas dependências e às suas custas, ambiente computacional 

compatível com o ambiente utilizado no CONTRATANTE; 

k) Substituir, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, profissional cuja 

atuação, permanência e/ou comportamento sejam considerados prejudiciais, 

inconvenientes, insatisfatórios às normas de disciplina do CONTRATANTE ou 

ao interesse do serviço público, ou ainda, incompatíveis com o exercício das 

funções que lhe foram atribuídas; 

l) Permitir o acompanhamento, pelo CONTRATANTE, de todas as atividades 

realizadas no escopo do serviço de implantação, de forma a absorver 

informações críticas de negócio e possibilitar a condução, de forma 

emergencial, os serviços de manutenção evolutiva e sustentação da Solução; 

m) Disponibilizar treinamentos para cada módulo, caso seja necessário, turmas 

extras poderão ser criadas nos horários subsequentes; 

n) Executar a instalação, configuração, migração de informações e demais 

atividades necessárias à implantação dos módulos do Sistema; 

o) Exercer a manutenção corretiva do Sistema para adaptação às alterações 

legais (legislação federal e estadual) inerentes às suas funcionalidades, 

durante toda a vigência do contrato, devendo executar as atualizações que se 

fizerem necessárias para o seu perfeito funcionamento e enquadramento das 

mudanças nas legislações; 

p) Instalar o sistema de sua propriedade, autorizados formalmente pela 

CONTRATANTE, através de ordem de início de serviço, no prazo máximo 

declarado no contrato; 

q) Manter o(s) servidor(es) da CONTRATANTE, encarregado(s) de acompanhar 

os trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-lhe(s) as informações 

necessárias; 
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r) Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da 

Administração, guardando total sigilo perante terceiros; 

s) Responsabilizar-se pela manutenção e atualização da cópia de segurança do 

banco de dados, bem como da integridade e confidencialidade das 

informações; 

t) Após a rescisão do contrato, fornecer backup e a senha de acesso completo ao 

banco de dados; 

u) Comunicar imediatamente, por escrito, a impossibilidade de execução de 

qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis; 

v) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 

w) Instruir seus empregados quanto à necessidade de observar os processos de 

trabalho, políticas e normas internas da Administração; 

x) Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços; 

y) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

z) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

aa)  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente 

contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do 

Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio do gestor e 

fiscal do contrato especialmente designado, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

d) Atestar o recebimento dos Subsistemas (Módulos) e da Solução em prazo não 

superior a 10 (dez) dias úteis após o protocolo da entrega do Termo de Aceite. 

e) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

f) Atestar as notas fiscais e pagar à CONTRATADA o valor resultante da 

prestação do serviço, na forma estabelecida no contrato; 

g) Convocar a CONTRATADA a participar das reuniões; 

h) Permitir acesso dos profissionais da CONTRATADA às dependências, 

equipamentos, softwares e sistemas de informação do CONTRATANTE 

relacionados ao objeto do contrato; 

i) Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes solicitados pelos 

profissionais da CONTRATADA; 

j) Apresentar à CONTRATADA processos de trabalho, políticas e normas internas 

relacionadas ao objeto da contratação; 

k) Acompanhar as atividades de implantação; 

l) Solicitar a indicação de outro profissional para exercer os papeis relacionados 

no título “Equipe técnica da CONTRATADA” caso os profissionais alocados 

pela CONTRATADA  não desempenhem satisfatoriamente as 

responsabilidades elencadas ou não possuam as qualificações necessárias 

para cada papel; 

m) Fornecer a infraestrutura de TI e softwares de apoio sob sua responsabilidade 

necessária à implantação da Solução; 

n) Recusar recebimento de qualquer bem ou serviço que estiver em desacordo 

com as condições e as especificações estabelecidas no contrato; 

o) Emitir termos circunstanciados de recebimento provisório, de recebimento 

definitivo ou de recusa de bens ou serviços relacionados ao objeto contratado; 
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p) Aplicar à CONTRATADA, se necessário, as sanções administrativas e 

contratuais cabíveis garantidas à ampla defesa e contraditório; 

q) Disponibilizar local, equipamentos e suporte tecnológico necessário para a 

realização dos treinamentos e indicar os servidores que serão treinados; 

r) Informar qual a prioridade de implantação dos módulos do sistema. 

  MEDIDAS ACAUTELADORAS: 

a) Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública 

poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 

providências acauteladoras. 

  DO PAGAMENTO: 

a) Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação da Nota Fiscal 

acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e devidamente atestada 

pelo fiscal do contrato; 

b) Na hipótese de existência de erros na nota fiscal de cobrança e/ou outra 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento será 

interrompido e ficará pendente até que a CONTRATADA adote as medidas 

saneadoras, voltando a correr na sua íntegra após a CONTRATADA ter 

solucionado o problema; 

c) Caso o MPAC não promova, por sua culpa, o pagamento no prazo pactuado e 

em observância ao disposto no art. 40, XIV, alínea c, da Lei nº 8.666/93, o valor 

a ser pago será corrigido monetariamente, adotando-se a seguinte fórmula: 

• EM = N x VP x I Onde: 

i. EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data 

prevista para o pagamento e do efetivo pagamento; VP = Valor da 

parcela paga; I = Índice de compensação financeira, assim 

apurada: 

1. I = (TX/100) / 365; 

2. TX = Percentual da Taxa Anual – 6% (seis por cento). 
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d) O MPAC reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, 

for observado que o serviço não está de acordo com as especificações 

apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 

  DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e 

contratar, no que couber, com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 

será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, 

sem prejuízo  das demais cominações legais e multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor da contratação, dobrável em caso de reincidência, a 

FORNECEDORA que: 

i. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

ii. Ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive por meio da 

interposição de impugnação ou recurso infundado ou protelatório; 

iii. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a 

ata de registro de preço ou contrato; 

iv. Não retirar a nota de empenho/ordem de serviço; 

v. Falhar na execução contratual; 

vi. Fraudar a execução do contrato; 

vii. Apresentar comportamento inidôneo; 

viii. Cometer fraude fiscal; 

ix. Fazer declaração falsa. 

b) Será reduzido do valor da multa aplicada em razão da falha na execução do 

contrato, de que trata o item “14.a.ii.”, as multas aplicadas em razão do item 

“14.d)”, TABELA 02, desta cláusula; 

c) O retardamento da execução previsto no subitem “14.a.ii.”, estará configurado 

quando a CONTRATADA: 

i. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 07 

(sete) dias contados da data constante da assinatura do contrato; 

ii. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no 

contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 
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iii. A falha na execução do contrato prevista no subitem “14.a.v.” deste item 

estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo 

menos uma das situações previstas na TABELA 03, respeitada a 

gradação de infrações conforme TABELA 01, do subitem “14.d)”. 

d) Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará 

multas conforme a gradação estabelecida nas tabelas seguintes: 

 

 

 

 

 

TABELA 02 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 
Valor correspondente a 1% do faturamento mensal estabelecido 

para o serviço de Manutenção Adaptativa (item 4.3) 

02 
Valor correspondente a 2% do faturamento mensal estabelecido 

para o serviço de Manutenção Adaptativa (item 4.3) 

03 
Valor correspondente a 5% do faturamento mensal estabelecido 

para o serviço de Manutenção Adaptativa (item 4.3) 

04 
Valor correspondente a 10% do faturamento mensal estabelecido 

para o serviço de Manutenção Adaptativa (item 4.3) 

05 
Valor correspondente a 15% do faturamento mensal estabelecido 

para o serviço de Manutenção Adaptativa (item 4.3) 

06 
Valor correspondente a 20% do faturamento mensal estabelecido 

para o serviço de Manutenção Adaptativa (item 4.3) 

 

TABELA 03 

ITEM DESCRIÇÃO Pontos INCIDÊNCIA 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 

cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 
10 Por ocorrência 

02 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratuais. 
10 Por dia 

03 
Utilizar as dependências do MPAC para fins diversos do 

objeto do Contrato. 
08 Por ocorrência 

04 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de 

proteção individual (EPI), quando necessários. 
06 

Por empregado e por 
ocorrência 

05 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 

serviços. 
03 

Por empregado e por 
dia 

06 Usar indevidamente patentes registradas. 10 Por ocorrência 

07 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 

seus agentes. 
06 Por ocorrência 

TABELA 01 

GRAU DA INFRAÇÃO 
QTD DE PONTOS ACUMULADOS 

CONFORME TABELA 03 

01 01 OU MAIS 

02 03 OU MAIS 

03 05 OU MAIS 

04 07 OU MAIS 

05 08 OU MAIS 

06 09 OU MAIS 
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08 
Permitir a presença de empregado não identificado ou mal 

apresentado. 
01 

Por empregado e por 
ocorrência 

Para os itens a seguir, deixar de: 

09 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar 

da FISCALIZAÇÃO. 
01 Por ocorrência 

10 
Cumprir os prazos estabelecidos no item 5.44 ou 

previamente acordados com a FISCALIZAÇÃO para 
execução de serviços. 

0,5 
Por unidade de 

tempo definida para 
determinado o atraso 

11 
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 

FISCALIZAÇÃO. 
02 

Por serviço e por 
ocorrência 

12 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, 

mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO. 

01 Por ocorrência 

13 
Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos 
prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 
01 Por ocorrência 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de 

contratar com o MPAC se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a 

execução deste ajuste, nos seguintes prazos e situações: 

I – Por 06 (seis) meses: 

Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, 
que tenha acarretado prejuízos financeiros para o MPAC; 

Execução insatisfatória do objeto contratado, se antes tiver havido 
aplicação da sanção de advertência ou multa. 

II – Por 02 (dois) anos: 

Não conclusão dos serviços contratados; 

Prestação do serviço em desacordo com as solicitações do MPAC, 
não efetuando sua correção após solicitação do Ministério Público 
do Estado do Acre; 

Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem 
prejuízo ao MPAC, ensejando a rescisão do Contrato por culpa da 
CONTRATADA; 

Apresentação, ao MPAC, de qualquer documento falso ou 
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da 
licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a 
manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei Federal n.º 
8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao 
conhecimento do MPAC após a assinatura do Contrato. 

 

f) Declaração de inidoneidade quando constatada má-fé, ação maliciosa e 

premeditada em prejuízo do MPAC, atuação com interesses escusos, 

reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao MPAC ou aplicações 

anteriores de sucessivas outras sanções, implicando proibição da 

CONTRATADA de transacionar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, podendo 

ser aplicada, dentre outros casos, quando: 
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i. Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

ii. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

iii. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou 

contratar com o MPAC, em virtude de atos ilícitos praticados; 

iv. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer informações de que seus empregados tenham tido 

conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento 

prévio do MPAC. 

g) As sanções previstas anteriormente poderão ser aplicadas conjuntamente, 

garantindo-se à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa; 

h) Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou 

crédito existente no MPAC em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma 

de valor superior ao crédito existente, a diferença poderá ser cobrada 

administrativa ou judicialmente; 

i) As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a 

empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil 

derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE, decorrentes das 

infrações cometidas; 

j) Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 

serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior; 

k) Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 

notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

  DA RESCISÃO: 

a) O inadimplemento de cláusula estabelecida  em contrato, por parte da 

CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, 

mediante notificação, com prova de recebimento; 

b) Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n. 

8.666/1993, constituem motivos para a rescisão deste contrato: 

a. Atraso injustificado na execução dos serviços, bem como sua 

paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
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b. O cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro 

próprio efetuado pelo representante do CONTRATANTE. 

c) Nos casos em que a CONTRATADA sofrer processos de fusão, cisão ou 

incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a 

execução do contrato não seja afetada e que a CONTRATADA mantenha o fiel 

cumprimento dos termos contratuais e as condições de habilitação; 

d) Ao CONTRATANTE são reconhecidos os direitos de rescisão administrativa, 

nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº. 8.666/1993, aplicando-se, no que 

couberem, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, 

bem como as do artigo 80, todos da Lei n. 8.666/93. 

  DO REAJUSTE DE PREÇOS: 

a) Os preços contratados poderão ser reajustados, observado a periodicidade 

mínima de 12 (doze) meses, mediante negociação entre as partes e a 

formalização do pedido pela CONTRATADA, tendo como limite máximo a 

variação do IGP-DI/FGV;  

b) A alegação de esquecimento da CONTRATADA quanto ao direito de propor o 

reajuste não será aceita como justificativa para pedido de efeito retroativo à 

data a que legalmente faria jus, se não a requerer dentro do primeiro mês de 

aniversário da proposta, responsabilizando-se a CONTRATADA pela própria 

inércia. 

 

Rio Branco, 25 de junho de 2020. 

 

 

Roberto Romanholo 

Diretor de Tecnologia da Informação do MPAC 


