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Cod6/MA, 07 de fevereiro de 2022. 

AO SENHOR DIRETCR GEPAL.. 

Assunto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECiALIZADA EM LICENGA DE USO MENSAL DE SISTEMA 
DE GESTAO COMERCIAL (FATURAMENTO E COBRANGA), AGENCIA VIRTUAL E SISTEMA DE 
ALMOXARIFADO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO - MA. 

1. Solicitamaos a Vossa Exceléncia que autorize a contratacgao. 

2. Encaminhamos, ern anexo, o Termo de Referéncia, com todas as informagées necessarias 
para a futura contratacao. 

Respeitosamente, 

{lore bt Aa Ot lnalr 
Diretor Comercial 

Portaria n? 20,12 de Janeiro de 202] 

MARCOS ANDRE GOMES DOS SANTOS 3 
DIRETOR COMERCIAL DO SAAE - SERVI¢O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO 
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TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO 

  

Contratagao de empresa especializada em licenga de uso mensal de sistema de gestdo comercial 

(faturamento e cobranga), agéncia virtual e sistema de almoxarifado, de interesse do Servigo Auténomo de 

Agua e Esgoto de Codé — MA, conforme especificagdes que seguem. 

2. JUSTIFICATIVA 

Justifica-se, pois, a contratagado de sistemas informatizados nos moldes previstos para permitir um 

processamento eficiente de informagées e a integragdo de dados entre os diversos setores do Servico 

Auténomo de Agua e Esgoto de Codé6 — MA, tendo 0 cuidado de vetar retrocesso, garantindo a contratacao 

de sistema que garanta funcionalidades iguais ou superiores aos existentes. A implantagdo dos sistemas é 

um importante elemento para a melhoria dos processos internos e otimizagao das atividades institucionais da 

autarquia para garantir melhor transparéncia na administracao. 

3. DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS 

  

ITEM ESPECIFICAGOES UND | QUANT 

  

Conversao, implantacgdo e treinamento presencial do Sistema de 

01 Gestao Comercial (Faturamento e Cobranga), Agéncia Virtual e MES 01 
Sistema de Almoxarifado 
  

Licenga de Uso Mensal do Sistema de Gestao Comercial 

  

  

02 (Faturamento e Cobranga) MES 12 

03 Licenga de Uso Mensal do Sistema de Agéncia Virtual MES 12 

05 Licenga de Uso Mensal do Sistema de Almoxarifado MES 12             
Para essa finalidade existem hoje no mercado diversas empresas especializadas com Sistemas de Gestao de 

Servicos de Saneamento prontos para Companhias de Abastecimento de Agua e Saneamento, objetivando 

garantir uma gestao ampla e eficaz de todas as fungdes desempenhadas pelas companhias de abastecimento 

de agua e saneamento. Portanto, existe uma necessidade do Servigo Aut6nomo de Agua e Esgoto de 

Cod6, em contratar uma empresa para servicos e sistemas previamente desenvolvidos com as caracteristicas 

de serem implantados conforme as especificagées contidas neste projeto.
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SUPORTE: Define-se como a atividade iminentemente de orientagdo técnica e prestagdo de servicos 

de consultoria. Normalmente aplicado aos usuarios de programas de computadores que se deparem com 

situagoes novas, inesperadas e/ou onde os manuais de uso destes programas so omissos. Para dar 

prosseguimento diante destas situagées o usuario solicitara, entéo, esta orientagao ao usuario mais 

experiente ou aos autores dos ditos programas; 

MANUTENGAO CORRETIVA: Define-se como a atividade de alteragao dos programas de computador 

motivados por algum erro observado no processamento do programa ou quando ha situagao, nao prevista 

originalmente e requer adequagao destes programas; isto desde que nao desconfigurem as caracteristicas 

originais dos programas; 

MANUTENGAO EVOLUTIVA: Define-se como a atividade de alteracgdo dos programas de computador 

motivados por novos procedimentos nao existentes quando da implantagdo dos sistemas, nao prevista 

originalmente e requer adequagao destes programas; isto desde que nao desconfigurem as caracteristicas 

originais dos programas; 

MANUTENGAO ADAPTATIVA: Define-se como a atividade de alteragao dos programas de computador 

motivados procedimentos especificos da CONTRATANTE e que foram mapeados durante o processo de 

implantagao dos sistemas, nao prevista originalmente e requer adequagao destes programas; isto desde 

que nao desconfigurem as caracteristicas originais dos programas; 

IMPLANTAGAO: Define-se como sendo os procedimentos de customizag4o, migragdo de dados quando 

houver e treinamento da equipe que ira utilizar o sistema. A digitagdo/cadastramento/langamento de dados 

que é de responsabilidade da equipe que ira utilizar o sistema, nado faz parte do processo de implantagao. 

4.1 ESPECIFICACOES MINIMAS EXIGIDAS NOS SISTEMAS: 

SISTEMA DE GESTAO COMERCIAL (FATURAMENTO E COBRANGA) 

e Sistema Hibrido (Desktop compativel para utilizagado Web); 

e Sistema gerenciador de banco de dados SQL Server ou similar; 

« Numero de usuarios ilimitado; 

e Registrar no banco de dados, todas as tentativas bem-sucedidas de login, bem como os respectivos 

logof’s, registrando data, hora e usuario para fins de auditoria; 

e Manter log de auditoria das movimentagdes efetuadas sobre os principais cadastros e tabelas do 

sistema, registrando a data, hora e o nome do usuario; 
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pica 7 
e Permitir a visualizagdo dos relatérios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em disco para 

posterior reimpressao, inclusive permitir selecionar a impressao de intervalos de paginas e o numero 

de cépias a serem impressas, além de selegdo da impressora de rede desejada:; 

e Disponibilizar nas faturas de Agua, o QRCODE para pagamento via PIX. 

e Possibilitar Parcelamento Progressivo/Super Refis, podendo customizar as regras e faixas de 

cobrangas, além disso, a rotina permitir a aplicagao de descontos de multa, juros e corregdéo monetaria, 

podendo também incluir um custo adicional de corregdo financeira de acordo com a quantidade de 

parcelas definida pelo cliente. 

* Possuir API de comunicagao que possibilita o recebimento através de Cartaéo de Crédito (desde que 

a Autarquia tenha contrato com uma empresa de cartao de crédito) 

e Permitir que os relatérios sejam salvos em diversos formatos de forma que possam ser visualizados 

por outros aplicativos (Word, Excel, PDF); 

e Assenhas dos usuarios deverao sao ser armazenadas criptografadas, através de algoritmos prdprios 

do sistema, de tal maneira que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manuten¢ao de cadastro 

de usuarios ou tela de acesso ao sistema; 

e Oprocessamento das regras de negocio devera implementado no servidor de Banco de Dados, para 

que a integridade das informagées seja mantida mesmo se acessadas por outras ferramentas; 

e Possuir sistemas de senhas com diversos niveis de acesso configurados e definidos pelo Gerente do 

Sistema; 

e O sistema deve permitir o desbloqueio online do sistema através da internet, sem que haja a 

necessidade de contato com a contratada para realizar a liberagao. 

e Prover controle de restrigao de acesso as fungdes do aplicativo através do uso de senhas; 

e Passibilitar a customizagdo de mensagens impressas no sistema, tais como nas notificagdes de 

débito, notificagdes de corte, termo de parcelamento, etc. 

e Possibilitar o cadastramento e gerenciamento de mais de um municipio, possibilitando a emissao dos 

principais relatérios separados por municipio, tais como: Contas a Receber, Relatério Técnico, 

Relagao de Débito, etc. 

e Possibilitar o cadastramento e parametrizagdo de quais vencimentos serao utilizados pela contratante, 

podendo dessa forma definir quais seraéo os que o consumidor podera escolher para o vencimento 

mensal de sua fatura; 

e Possibilitar o cadastramento de ocorréncias de fiscalizagao para fins de vistoria nos imdveis; 

e Possibilitar o cadastramento dos funcionarios e possibilita a formagao de uma equipe de campo com 

os funcionarios, para que dessa forma, o sistema permita que seja vinculado uma ordem de servigo a 

uma equipe para execugao do servigo; 
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Permitir 0 cadastramento de feriados para que o sistema gerencie o vencimento da fatura para que 

ao cair em um jeriado possa ser transferido para o proximo dia util; 

Possibilitar a parametrizagao, para que quando o vencimento do consumidor coincidir com um final de 

semana, o sistema antecipe automaticamente o vencimento para sexta-feira; 

Possibilitar 0 cadastramento dos setores da contratante, para que dessa forma o sistema gerencie os 

funcionarios vinculados ao setor e a tramitagao e vinculagéo da Ordem de Servigo por Setor; 

Possibilitar 0 cadastramento de servicgos fixos ou parcerias que sao langados automaticamente na 

fatura mensal do consumidor; 

Possibilitar o cadastramento da tabela tarifaria de agua; 

Possibilitar a parametrizagao da regra de calculo a ser aplicada para geracdo das faturas; 

Cadastrar Tabela de Esgoto; 

Cadastrar Tabela para cobranga de Lixo; 

Cadastrar Bancos; 

Cadastrar Bancos com convénio para Débito Automatico; 

Possuir regras para cadastramento, controle, baixa e gerenciamento dos consumidores que optarem 

pelo débito automatico em conta corrente; 

Cadastrar Bancos para Depésito; 

Cadastrar Conta Contabil, para geragao de relatérios de arrecadagdo e exportagao das informagoes 

do BDA (Boletim Diario de Arrecadagao) para o Setor Contabil; 

Possuir Relatério Contabil onde 6 demonstrado todas as movimentagdes que gerem estorno contabil 

na arrecadagao; 

Possibilitar o cadastramento do tipo de crédito, podendo ser ele referente a pagamento em 

duplicidade, retengdo de impostos, determinagao judicial, etc. 

Possibilitar 0 cadastramento do tipo de pagamento, podendo ser definido quando um pagamento for 

realizado direto no caixa do banco, pela internet, pelo canal de autoatendimento, etc. 

Possuir Cadastro de ETA — Estacdo de Tratamento de Agua; 

Cadastrar Analise de Agua Mensal a ser impressa das faturas dos consumidores; 

Cadastrar Desconto para determinados consumidores; 

Cadastrar Impostos a serem impressos na fatura; 

Possibilitar o cadastramento de parametros de faixa de consumo para retengao das faturas impressas 

em campo, via faturamento instantaneo; 

Cadastrar motivos para pendéncia de uma Ordem de Servigo; 

Possibilitar a parametrizagao de quais servigos sao executados por determinados setores; 

Possuir controle para gerenciar consumidores que possuem imével em um municipio e desejarem que 

a fatura seja enviada em outro municipio; 
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e Possuir relatério de consumidores agrupados por dia de vencimento; 

e Possuir rotina para auxiliar no processo de re-roteirizagdo dos consumidores;    e Possuir rotina para alterar todos os consumidores de um bairro ou logradouro para outro; 

e Possuir rotina para vincular os consumidores a Estacao de Tratamento de Agua; 

e Possuir cadastro de hidr6metro, mantendo histérico de toda a movimentagao realizada para ele; 

e Possuir opgao para vincular o débito ao CPF ou CNPJ a um locatario ou proprietario anterior do imdével; 

e Possuir relatério para facilitar o processo de recadastramento; 

e« Possuir relatério de consumidores com ponto de referéncia para facilitar a localizagao do imével; 

e Possuir relatorio de consumidores com ou sem CPF/CNPJ cadastrado; 

e Possuir relatério de Locatarios que estao com contragdo de locagao préximo ao término; 

e Possui opgao para transferéncia de titularidade do imdével, mantendo histérico de quais proprietario o 

imével ja teve; 

e Possuir op¢ao para inclusdo de locatario do imdével, mantendo histérico de quais locatarios o imével 

ja teve, assim como também mantém histdrico de proprietarios; 

e Possuir opgao para escolher se na fatura mensal sera impresso o nome do locatario ou do proprietario; 

e Possuir opgao para incluir um prazo para pagamento das faturas, sendo controlado pelo sistema, que 

ao término desse prazo, o consumidor retorne automaticamente a ser incluido nas opgdes de cobranga 

de débito, tais como Notificagao de Débito, Boletim de Corte, etc; 

e Possuir boletim de leitura para coleta manual das leituras; 

e Possuir opg¢éo para gerar arquivo destinado a coleta de leituras através coletores, palms ou 

smartphones; 

e Passuir op¢do para inclusao, alteragao e exclusao manual das leituras mensais; 

e Possuir rotina para estipular o consumo que sera cobrado quando houver um vazamento na unidade 

consumidora; 

e Possuir relatério de critica de leitura demonstrando os 03 ultimos consumos, as 03 ultimas ocorréncias, 

podendo ser parametrizado a faixa de consumo que sera avaliada, a faixa de média que sera avaliada 

e definir um percentual acima e abaixo para ser tratado pela critica; 

e Possuir relatorio de produgao dos leituristas; 

« Possuir relatorio para verificagao o consumo das unidades consumidoras por faixa de consumo; 

e Possuir relatorio para demonstrar as ocorréncias de leituras langadas no més, devendo ser opgao 

para demonstrar de maneira analitica ou sintética; 

e Possuir ferramenta para gerenciar o Pedido de Revisao de Consumo; 

e Possuir rotina para calcular o consumo proporcional a 30 dias; 

e Possuir controle para gerenciar Macromedidor; 

e Possuir relatério para demonstrar a vida util do hidrémetro; 
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e Possuir relatério de hidr6metros parados; 

e Possuir rotina para geragdo de arquivo destinado ao faturamento instantaneo; 

  

e Possibilitar emissao das faturas na propria empresa; 

e Possuir opgao de emissdo das faturas em layout pré-impresso e também da fatura completamente 

desenhada pelo sistema; 

« Possibilitar a geragado de arquivo para envelopamento das faturas; 

e Gerar arquivo mensal para débito automatico das faturas em conta corrente; 

« Possibilitar a alteragdo do vencimento de todas as faturas, mesmo que ja estejam impressas; 

« Possibilitar o bloqueio da fatura enquanto aguarda a resolugao de questées administrativas ou 

juridicas; 

« Possibilitar 0 agrupamento de varias faturas de imdveis diferentes em um Unico documento para 

pagamento; 

e Possuir opgao para realizar o parcelamento de débito, possibilitando o desconto sobre o valor de multa 

e mora; 

e Possibilitar o agrupado de varias faturas do mesmo imdével em um Unico documento para pagamento; 

e Possibilitar a divisao de um servico em varias parceladas; 

e Possuir cadastro de Ordem de Servigo, tendo a opgao de informar se o nivel de atendimento é baixo, 

médio ou alto, destacando cada uma das opgées com cores diferentes a fim de facilitar a visualizar da 

urgéncia de atendimento; 

e Possuir relatério de Ordens de Servigo, executadas, pendentes, canceladas, em aberto, podendo 

ainda ser filtrada por equipe, periodo, setor, servigo, motivo de pendéncia, etc; 

* Possuir relatério gerencial de Ordem de Servigo, demonstrando de maneira sintética o movimento de 

Ordens de Servigo agrupado por situagao da Ordem; 

e Possuir diversas opgées de baixa das faturas, podendo ser: manual, leitor 6ptico, retorno de arquivo 

do banco ou agente arrecadador, etc. 

e Emitir relatorio de critica apds importagao do arquivo de retorno do banco ou agente arrecadador, 

demonstrando possiveis contas e o motivo pelo qual nao foram baixadas; 

* Possuir relatorio de critica de baixa para analisar de maneira analitica as faturas baixadas em 

determinada arrecadacgao; 

e Possuir ferramentas para realizar a cobranca das faturas em débito, tais como Notificagao de Debito, 

Notificagao de Corte e Boletim de Corte; 

e Possibilitar emissdo da Declaragao de Quitagao de Débito Anual na propria fatura ou em formulario 

separado; 

e Possuir relatorios para analisar os consumidores em débito, possibilitando filtrar por faixa de débito, 

categoria, situagao da ligag¢ao, etc. 
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e Possuir relatério de consumidores sem débito; 

  

e Possuir relatorio de contas a receber geral; 

e Controlar e gerenciar as faturas de consumidores que estejam inscritos no SPC/Serasa; 

¢ Possibilitar a inscrigao das faturas em débito em divida ativa; 

e Possuir relatorio de contas em divida ativa pagas e em aberto, possibilitando que seja filtrado por 

periodo de inscrigao em divida ativa; 

e Possibilitar o parcelamento de divida ativa; 

« Possuir relatorio de Contas a Receber de Divida Ativa; 

e Possuir opgdo para fazer um parcelamento de faturas inscritas em divida ativa; 

e Possuir graficos diversos tais como: faturamento x arrecadagao, ligagdes realizadas, ordens de 

servig¢o, comparagao entre dois faturamentos, etc; 

e Possuir relatério tecnico demonstrando o quantitativo de ligagées, economias, demonstrando também 

© quantitativo agrupado por categoria, além do consumo mensal; 

e Possuir relatério de histograma de consumo; | 

e Possuir relatério para auxilio ao preenchimento das informagées para o Ministério das Cidades; 

e Possuir relatério de analise de faturamento, demonstrando de maneira percentual o que foi faturado, | 

0 que foi arrecadador dentro da competéncia e o nivel de inadimpléncia da competéncia; | 

e Possuir relatério de gerenciamento de atendimento dos usuarios do sistema, demonstrando de 

maneira consolidada as principais operagdes realizadas pelos atendentes; 

e Possuir relatério de consumidor por local de instalagao do hidrémetro; 

e Possuir relatério de faturamento x arrecadagao demonstrando a evolugao dos pagamentos por més 

filtrado por exercicio; 

e Possuir relatério de ocorréncias de fiscalizagao do imdével; 

e Controlar de todas as ligagées de agua e esgoto do municipio; 

e Possuir Modelo de calculo com consumo basico e excedente proporcional por faixa de consumo e 

categoria de ligacao; 

e Possuir Modelo de calculo com tarifa basica operacional e consumo real por faixa de consumo e 

categoria de ligacao; 

e Possuir Manutengdo parametrizada das tarifas de agua e esgoto; 

e Possuir Permissao de recalculo de faturas; 

e Possuir cobranga de taxas de servico; 

e Possuir Emissdo das contas local, arquivo para bureau de impressao e para impressao instantanea; 

e Permitir acompanhar os recebimentos em todas as referéncias e ciclos de cobrangas dos clientes; 

e Realizar baixas de faturas pagas, gerando relatorios de criticas de contas pagas com divergéncias; 
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Controlar o 6nus por atraso no pagamento e possibilitar a emissao de relatérios de arrecadacao por 

referéncias: 

Possuir Analise de desempenho e produtividade dos servigos executados pelo setor comercial por 

meic das equipes de campo e setores internos; 

Controlar efetivo sobre o processo de aviso e corte de fornecimento de agua dos clientes com débito. 

Este processo envolve as seguintes etapas: notificagao de debito, acompanhamento de prazos, 

emissao da ordem de servico de corte e a reativagao do fornecimento; 

Pesquisas, relatorios e graficos para auxilio na tomada de decisées, através da obtengao de relatérios 

e graficos dos processos inerentes 4 area comercial e operacional, como por exemplo: demonstrativo 

de atendimentos ao cliente, demonstrativo de ordens de servigos abertas no periodo informado, 

comparativo de faturamento entre duas referéncias, demonstrativo de arrecadagdo mensal e 

demonstrativo de faturas a receber entre outros; 

Possuir a Funcionalidade de atendimento ao consumidor como: emissao da segunda via da fatura, 

extrato de consumos, extrato de débitos, emissdo de ordem de servigo e acompanhamento de servi¢o 

em aberto, buscando otimizar os processos de atendimento e maior conveniéncia para os clientes; 

Possuir a Ferramentas para simulagao de reajuste da Tabela Tarifaria; 

Possuir Controle de Macro Medidor; 

Médulo para exportagao e importagao de leitura para coleta de dados e/ou faturamento instantaneo; 

Possibilitar a customizagao de mensagens emitidas nas notificagoes de débito e corte; 

O sistema deve contemplar todas as atribuigdes do setor de contas e consumo, sendo elas: 

o Cadastro de Pedidos de Ligagao; 

o Cadastro e Manutengao do Consumidor; 

o Calculo, Emissao e Gerenciamento do Processo de Faturamento; 

co Controle, Gerenciamento e Auditoria da arrecadagdo das contas de aguas e outros servigos; 

o Parcelamento de Contas; 

o Reaviso de Débito; 

o Atendimento ao consumidor; 

o Médulo gerencial e de pesquisa através de relatorios e graficos. 

Completo gerenciamento € acompanhamento de Ordem de Servigos, com as seguintes 

caracteristicas: 

o Cadastro de equipes e seus técnicos; 

o Definig&o de Prioridade para as ordens de Servigos; 

o Encerramento da ordem com completo detalhamento do servigo prestado; 

© Integragdo com o Sistema de Almoxarifado para Detalhamento dos Materiais (Valor e 

Quantidade); 
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oa Detalhamento de veiculos e maquinas utilizadas; 

a Monitor de servicos para facilitar a visualizagao das ordens pendente por prioridades. 

Enviar fatura por e-mail; 

Disponibilizar cadastro de Piso do Imével; 

Controlar Historico de Moradores do Imével (Proprietarios e Locatarios); 

Gerar fatura unificada de varios iméveis em uma Unica conta; 

Disponibilizar demonstrativo de impostos pagos para geragao da fatura; 

Ser integrado com o Sistema de Agéncia Virtual e Sistema de Almoxarifado. 

2. AGENCIA VIRTUAL 

Sistema Web; 

Possibilitar ao consumidor, via internet, realizar consultas aos seus dados, servicos, leituras, contas e 

atendimentos; 

Agéncia Virtual deve possuir: 

o Emissao de Segunda Via; 

oc Historico de Contas; 

o  Histdérico de Leitura; 

o Declaragao de Quitagao Anual de Débito; 

o  Histdérico de Ordens de Servigo; 

ce Histéria de Requerimentos; 

a Solicitagao de Ligacado; 

a Solicitagao de Servico; 

Ser integrado com o Sistema de Faturamento. 

3. SISTEMA DE ALMOXARIFADO 

Sistema Web; 

Controlar o recebimento (parcial ou automatico), armazenamento, requisigao e distribuigao dos 

materiais em estoque, incluindo pegas e acessorios para veiculos; 

Permitir o controle fisico e financeiro de materiais; 

Processar as requisigdes de consumo de material; 

Efetuar a baixa automatica no estoque pelo fornecimento de material e emitir comprovante de entrega; 

Utilizar o conceito de Centros de Custo na distribuigdo de materiais, para apropriagao e controle do 

consumo; 

Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados; 

Permitir transferéncia de materiais entre almoxarifados; 

Registrar o recebimento parcial ou total dos materiais relativos a uma requisigao de compra; 
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e Permitir consultas ao estoque por cédigo e descrigdo de item e almoxarifados; 

e Controlar o prego médio ponderado de cada item de material utilizando este valor na distribuigao e na 

apropriagao de custo aos Centros de Custo; 

e Emitir relatorio mensal e anual da movimentacao, por almoxarifado e consolidado; 

e Possuir Demonstrativo dos materiais sem movimentagdo por um determinado periodo; 

@  Emitir inventario por almoxarifado; 

e Permitir o controle de materiais doados e baixados por inutilidade e efetuar recebimento de material 

por entrada/saida imediata, entrada parcial, devolugado, entrada para estoque; 

* Permitir consulta do movimento analitico por material (entradas, saidas, devolugées e transferéncias); 

e Registrar Notas Fiscais recebidas e possibilitar consultas e emiss&o de relatérios; 

e Possuir rotina para eliminagao de pendéncia de atendimento do almoxarifado, deixando informagéo 

hist6rica das solicitagdes com pendéncias eliminadas para emissdo de relatdrios; 

« Possuir informagées cadastrais de bens méveis (inclusive veiculos, maquinas, equipamentos, etc.) 

com os dados necessarios ao controle patrimonial e incorporagao de bens de forma integrada com 

médulo de patrimdnio. 

e Ser integrado com Sistema de Faturamento. 

5. PRAZO DE ENTREGA 

Apés a contratacao, o servigo e sistemas objeto deste projeto, deverao ser executados de acordo com o 

planejamento das atividades a ser apresentado a equipe da Contratante, para aprovagao em até 05 (cinco) 

dias Uteis apds a emissao da Ordem de Servico. O prazo para conversao, implantacao, testes e treinamento 

dos servicos ora contratados devera ser de até 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato e emissao 

da Ordem de Servicgo, podendo ser prorrogado pelo tempo que a Contratante achar necessario. 

6. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS 

O servico de conversdo podera ser prestado na sede da Contratada e o servico de implantagao (instalagao 

das licengas, capacitagao e homologacao dos sistemas), devera ser prestado na sede da Contratante, 

situado na Av. 1° de Maio, n° 1879, Centro, Codé — MA. Os servicos de suporte, manutengao, adaptativa, 

corretiva e evolutiva serao realizados na sede da Contratada. 

6. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES DAS PARTES 

6.1. Cabera 4 CONTRATANTE: 

a) Prestar informagées e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser solicitados pelo 

representante da CONTRATADA; 
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b) Atestar os servigos do objeto contratado, rejeitando-o caso nao esteja de acordo com as especificagées 
trazidas neste Termo; 
Cc) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste Termo, pds o cumprimento das 
formalidades legais. 

6.2 Cabera a CONTRATADA: 

a) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de cesso as dependéncias do SAAE — 
Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Codé; 
b) Prestar os servigos dos itens cotados em estrita conformidade com as especificacées exigidas neste 
termo de referéncia e seu anexo; 

c) Fazer a manutengao dentro do prazo de 24 horas, contados da data de recebimento da Requisigao de 
Solicitagao; 
d) Comunicar ao Setor de Compras e Licitagdes, qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados. 

7. DA FISCALIZAGAO E GARANTIA 

7.1 O Setor de Fiscalizagao de Contratos sera responsavel pela inspegao da prestagdo dos servigos. 

7.2 A garantia da prestagdo dos servigos nao desonera a CONTRATADA de cumprir as obrigagées previstas 
na Lei n° 8.078 de 11/09/90, e alteragdes —-Cddigo de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos 

previstos neste Instrumento. 

8. CRITERIO DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS 

8.1. As propostas serdo julgadas pelo critério de menor prego. 

9. PAGAMENTO 

9.1. Prazo de pagamento nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir da data final do 

periodo de adimplemento de cada parcela, conforme dispée o artigo 40, alinea ‘a’, da Lei Federal n° 

8.666/1993, através de depdsito bancario, na conta corrente da CONTRATADA, por meio de ordem bancaria, 

mediante apresentacao de Nota fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias, atestada pela Comissao de Fiscalizagao, 

acompanhada da: 

a) Copia do Contrato; 

b) Copia da Nota de Empenho; 

c) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao; 

d) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual; 

e) Certiddo Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Estadual; 

f) Certidao Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal, 

g) Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa, junto a Fazenda Municipal; 

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

i) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

  

 


