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CONTRATO N° ££(? /2021
TOMADA DE PREgOS N° 12/2021
A Prefeitura de Mata de Sao Joao, pessoa jundica de direito publico interno, inscrita
no CNPJ/MF sob o n2 13.805.528/0001-80, com sede na Rua Luiz Antonio Garcez,
n°. 140, Centro, Mata de Sao Joao - Bahia, neste ato representada pelo (a)
Secretaria de Promogao Social e Combate a Pobreza e Gestora do Fundo Municipal
de Assistencia Social, a Sra. Rita Patricia Conceigao Miranda, CPF n°
875.704.325-68,doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a
Empresa, ANDERSON DOS SANTOS ME, pessoa jurfdica de direito phvado, inscrita
no CNPJ/MF sob o ne 24.435.360/0001-84, estabelecida na Rua Dorn Pedro II, n5
165, Ginasio, no Municipio de Serrinha/Ba, CEP: 48.700-000 atraves de seu
Representante Legal, Sr. Anderson dos Santos de Jesus, portador de cedula de
identidade n2 09171857-06 SSP/BA e CPF n^ 016.464.025-88, denominando-se a
partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente Contrato,
decorrente da homologagao da licitagao na modalidade de Tomada de Pregos n°
12/2021, pelo Prefeito Municipal em 15/07/2021; Processo Administrativo n°
8.402/2021, sujeitando-se os contratantes a Lei Complementar n°. 123/06 e
alteragoes, pela Lei Federal n°. 11.598/07 pela Lei Municipal n°. 456/10 pelo Edital
da Tomada de Pregos n° 12/2021, seus anexos e, subsidiariamente, pela Lei n°.
8.666/93, e suas alteragoes posteriores, no que couber, e as seguintes clausulas
contratuais abaixo descritas.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratagao de empresa especializada para concessao de licenga de uso de software on-line por acesso via
browser de Gestao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Mata de Sao Joao/BA, no format© SaaS
(Software As A Service), contendo a implantagao, customizagao, treinamento, hospedagem e suporte tecnico
mensal, para monitoramento do SUAS, atraves do Recurso Federal do Bloco MDS/FNAS - IGD-PBF e/ou Recurso
Proprios
Paragrafo Unico: O processo, normas, instrugoes, edital, anexos e especificagoes, assim tambem a proposta da
CONTRATADA constante na licitagao modalidade TOMADA DE PREQOS N° 12/2021, passam a fazer parte
integrante deste instrumento contratual independente de transcrigoes.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1. O prazo de viaencia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos perlodos, a contar da data da sua assinatura, desde que observadas as disposigoes da Lei Federal n°.
8.666/93, art. 57, inciso IV, mediante Termo Aditivo, vez que o objeto e qualificado como servigo continuado
2.2. O prazo para implantagao e treinamento do sistema sera de ate 10 (dez) dias corridos apos Ordem de Servigo.
Posterior ao feito, a prestagao do servigo de suporte sera continua ate o final da vigencia do Contrato com
pagamentos mensais conforme previsto no Termo de Referencia.
2.2.1. Os servigos deverao ser prestados no Centro Administrativo no Setor de tecnologia da Informagao, Localizado
na Rua Luiz Antonio Garcez, n® 140, Centro, em horario administrativo. A empresa vencedora do certame, devera
converter todos os historicos do ano de 2020 do Fundo Municipal de Assistencia Social, em urn prazo de 10 (dez)
dias corridos antes da homologagao da licitagao.
13.2. A fiscalizagao e o gerenciamento do Contrato resultante da presente licitagao serao feita da seguinte forma:

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUgAO E DAS OBRIGAgOES DAS PARTES
3.1. O presente Contrato subordina-se ao regime integral, sendo dele decorrentes as seguintes obrigagoes:
A-da CONTRATADA:
I.
II.

executar os servigos na forma ajustada;
aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necesscirios,
at6 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
III. manter durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por ele assumidas,
todas as condigoes de habiiitagao e quaiificagao exigidas na licitagao;
IV. apresentar durante a execugao do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo
a legislagao em vigor quanto as obrigagoes assumidas na presente licitagao, em especial encargos
socials, trabalhistas, previdenci£rios, tributaries, fiscais e comerciais;
V. responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuizos que vierem a causar ao
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CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua a^ao ou omissao, dolosa ou culposa, na execugao
do Contrato, independentemente de outras cominadoes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
responsabilizar-se por todos e quaisquer onus e encargos decorrentes da legislagao fiscal (Federal,
Estadual e Municipal), previdenciaria, trabalhista e comercial, decorrentes da execugao do presente
Contrato;
a) Se houver a?ao trabalhista envolvendo os servigos prestados, a CONTRATADA
adotara as providencias necessarias no sentido de preservar a CONTRATANTE e
de mante-la a salvo de reivindicagoes, demandas, queixas ou representagoes de
qualquer natureza e, nao o conseguindo, se houver condenagao, reembolsara ao
CONTRATANTE as importancias que este tenha sido obrigada a pagar, dentro do
prazo improrrogavel de dez dias uteis a contar da data do efetivo pagamento
Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execugao dos
servigos, a fim de serem adotadas as providencias cabiveis;
Submeter a analise e aprovagao da CONTRATANTE se necessciria a alteragao de qualquer integrante da
Equipe Tecnica indicada para a prestagao do servigo e apresentada no processo licitatorio, devendo ser
observado que o substitute tenha acervo tecnico equivalents ou superior ao do profissional anterior;
Nao subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato a terceiros;
Arcar com todos os encargos de naturezas tributaria, social, parafiscal, as obrigagoes trabalhistas e
previdenciarias, vez que nao havera vinculo empregaticio dos empregados da CONTRATADA com a
CONTRATANTE;
Arcar com todas as obrigagoes estabelecidas na legislagao de acidentes de trabalho quando forem
vitimas os seus empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que ocorrido nas dependencias da
CONTRATANTE,
A inadimplencia da CONTRATADA, com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfers a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste
Contrato.
Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal relacionada a este Contrato,
originariamente ou vinculados por prevengao, conexao ou continencia.
Arcar com despesas decorrentes de qualquer infragao desde que praticada por seus empregados nas
dependencias da CONTRATANTE;
Atender, com presteza, as reclamagoes sobre a qualidade dos sen/igos executados, providenciando sua
corregao sem onus para a CONTRATANTE;
Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porem sem qualquer
vinculo empregaticio com esta;
Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao deste Contrato;
Responder por todos os danos e prejuizos, decorrentes das paralisagoes na execugao deste Contrato,
salvo, na ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde
que devidamente apurados na forma da legislagao vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no
prazo maximo de ate 2 (dois) dias da ocorrencia.
Executar os servigos de acordo com os elementos que integram o Edital, a legislagao pertinents e a
proposta apresentada, bem como atender as caracteristicas tecnicas do sistema/modulo descritas
adiante.
Manter, durante toda a vigencia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagoes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada;
Nos pregos contratados estao inclusas todas as parcelas relatives aos custos e despesas da prestagao
dos servigos, recursos e insumos necesscirios ao perfeito cumprimento do objeto do presente contrato,
mao-de-obra, encargos trabalhistas e com o fornecimento e instalagao dos materials, frete, seguro,
embalagem, taxas, combustivel, impostos e demais encargos incidentes, incluindo tambem as despesas
com alimentagao, transporte e hospedagem dos funcionarios nao cabendo quaisquer reclamagoes
posteriores; constituindo-se, portanto, na unica remuneragao devida pelo contratante para execugao
completa do contrato;
No ato da assinatura do Contrato, o licitante Vencedor devera apresentar os documentos, abaixo
relacionados devidamente vigentes:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributes e Divida Ativa da Uniao), Estadual e
Municipal, sendo as duas ultimas do domicllio ou sede do licitante;
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, atraves de
apresentagao do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e
c) prova de Regularidade perante a Justiga do Trabalho mediante a apresentagao da Certidao de
Debitos Trabalhistas (CDT).

I. CARACTERISTICAS TECNICAS DO SISTEMA/MODULO SISTEMA DE PROTOCOLO WEB/OBRIGAQOES
ESPEClFICAS:
1.

ESPECIFICAQAO DO SERVIQO:

(j>
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Descrigao: Gerenciamento Online dos Equipamentos e Unidades vinculados £ Assistencia Social Municipal,
integrando as informagoes do Cadastre Unico do Governo Federal aos registros de atendimentos no municlpio,
criando um prontuario eletronico acessivel a todos da Equipe de Trabalho, proporcionando a Gestao Municipal o
diagnostico socioeconomico das famflias, tendo como caractensticas e funcionalidades: importagao do CADunico,
automatizando a atualizagao de cadastros; importagao da folha de pagamento do Programa Bolsa Familia; controls
de entrega e atendimento de beneflcios eventuais; gerenciamento de materiais (almoxarifado); registro de
atendimentos, visitas domiciliares e controls de agendamentos (CRAS, CREAS, etc.), gerenciamento de
acompanhamentos PAIF e PAEFI nas Unidades Publicas, conforme prontuario SUAS; cadastro avulso de pessoas
atendidas esporadicamente (migrantes); controls de doagoes: recibos, itens doados, fornecedores e drgaos;
relatbrios diversos por periodo (anali'tico e sintetico) e demais funcionalidades recomendadas pelo Ministerio de
Desenvolvimento Social e Agrario.3.
2.

DAS CONDUCES DE EXECUQAO DO OBJETO:

2.1. A execugao das atividades devera ser iniciada em ate 10 dias corridos apos a Ordem de Servigo.
2.2. Manter a frente dos trabalhos equipe tecnica, liderada por profissional qualificado, com capacidade para
solucionar problemas referentes ao Contrato.
2.3. A empresa devera cumprir o pagamento regular de todos os tributes que incidirem sobre o Contrato e o
cumprimento de todas as obrigagoes impostas pela Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social,
pertinentes ao pessoal contratado para a execugao dos servigos.
2.4. Manter-se durante a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por ele assumidas,
considerando todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.
2.5. Nao ceder o Contrato ou subcontratar os servigos constantes de seu objeto, total ou parcialmente.
2.6. 0 sistema disponibilizado devera permitir o gerenciamento, monitoramento e avaliagao da Assistencia
Social Municipal contendo informagoes tais como: control© beneficios, servigos, programas e projetos
assistenciais de protegao social basica e/ou especial, voltada a famflias, individuos e grupos que deles
necessitarem. Abranger as esferas federal, estadual e municipal e auxiliar no cumprimento dos objetivos
estabelecidos pela Polftica Nacional de Assistencia Social.
3. EXIGfiNCIA PARA CONTRATAQAO:
A Empresa dever£:
3.1. Ter amplo conhecimento nos Sistemas do SUAS;
3.2. A implantagao do sistema e o treinamento da equipe tecnica de trabalho, para utilizagao do sistema, serao de
responsabilidade da empresa contratada, cujo valor ja esta incluso no orgamento, sendo no formato EAD (ensino a
distancia), atraves de video aulas ou presencial, se necessario a pedido da Contratada.
3.2.1. Para a execugao do treinamento deverao ser consideradas as seguintes especificagces:
• A contratada devera disponibilizar instrutor(es) qualificado(s) para ministrar os treinamentos, com solida
expehencia no assunto. Devendo substitui-los a criterio da administragao, caso os mesmos nao cumprirem
satisfatoriamente os objetivos do treinamento;
• A capacitagao para a Equipe usuaria (de ate 10 pessoas) do sistema devera ser realizada com carga horaria
minima de 08 (oito) horas e maxima de 40 (quarenta) horas de acordo com a complexidade de cada
sistema/mbdulo, cujo cronograma dever3 ser acordado e homologado pela contratante;
• As instalagbes fisicas, equipamentos e materiais necessaries para a aplicagao dos treinamentos serao
providenciados e disponibilizados pela contratante;
• Dever£ serfornecido Certificado de Participagao aos servidores que tiverem comparecido a mais de 85% (oitenta
e cinco por cento) das atividades de cada curso;
• Transcorrida a etapa de implantagao e expedido o Termo de Treinamento, caso a contratante requeira a realizagao
de novos treinamentos online, os mesmos serao acordados entre as partes.
4. RECURSOS HUMANOS:
4.1 Informar o responsavel tecnico pela prestagao dos servigos, que devera possuir experiencia comprovada em
atividades correlatas.
4.

REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA: Permissoes Necessaries:

1. Permitir o cadastro de usuario do sistema contendo no minimo os seguintes campos: Nome completo. CPF,
Celular e E-mail;
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2. Permitir o cadastramento dos profissionais possibilitando as seguintes informagdes minimas: Nome do
Profissional e Numero do Profissional no Conselho de Classe;
3. Permitir o cadastro de fungoes de usuarios de acordo com o trabalho exercido (grupo);
4. Permitir vincular a cada grupo de usuarios e/ou por usuarios suas respectivas permissoes dentro do Sistema .
(visualizagoes, edigao, insergoes e exclusoes);
5. Permitir o acesso a relatorios de acordo com a fungao do usuario de maneira que um determinado setor somente
tenha acesso as informagoes relacionadas as suas atividades;
6. Permitir que seja selecionado se o usuario tem poderes de Administrador;
7. Permitir o cadastramento de mensagens e informativos, possibilitando sua veiculagao para um grupo de usuarios
ou para todos;
8. Permitir personalizar os relatorios com a identificagao do orgao;
9. Permitir cadastrar os tipos de atendimento;
10. Permitir cadastrar as situagoes de vulnerabilidade;
11. Permitir elaborar e cadastrar perguntas para Diagnostico Social para pessoa e familia;
12. Atendimento ao usuario (CRAS, CREAS, Orgao Gestor, Conselho Tutelar, demais setores e orgao vinculados ao
Fundo Municipal de Assistencia Social e da Prefeitura Municipal de Mata de Sao Joao);
13. Permitir a localizagao de usuarios e familia atraves de pelo menos os seguintes campos: nome, RG, CPF, NIS,
enderego e/ou apelido;
14. Permitir, a partir do cadastro da pessoa ou da familia, gerar um atendimento, informando no minimo: Data e
Hora, Nome do Cidadao, Tipo de Atendimento, Parecer/Descrigao e Responsavel pelo Atendimento;
15. Permitir anexar arquivos (copia de documentos) ao atendimento, em formato grcifico ou PDF;
16. Permitir a partir do cadastro da pessoa ou da familia, registrar uma visita domiciliar, informando objetivo e
respective parecer;
17. Permitir visualizar o historico de visitas;
18. Permitir a partir do cadastro da pessoa ou da familia, preencher um questionario (diagnostico social);
19. Permitir o registro de atendimento de migrantes e pessoas em situagao de rua;
20. Permitir registrar atendimentos de media complexidade (CREAS), contend© o detalhamento do direito ou vinculo
rompido, tecnico responsive! e demais providencias;
21. Permitir cadastrar as pessoas, informando no minimo: Nome da Pessoa, Estado Civil, Data de Nascimento,
Sexo, Raga/Cor, Municlpio de Nascimento, Nomes dos Pais, Nacionalidade, Enderego, Telefone, CPF, RG, Foto,
Numero do NIS, Carteira de Trabalho, Serie, Data da Emissao, UF, Titulo de Eleitor, Zona e Segao Eleitoral, Tipos
de Deficiencias, Se e Cadeirante, Tipo da Certidao (casamento ou nascimento) incluindo o Numero do Termo, Livro,
Folha e Cartorio da Certidao;
22. Permitir no cadastro de pessoas informar as qualificagoes devendo center no minimo: Se frequenta ou nao
escola, Nome da Escola, Qual curso frequenta ou frequentou; Situagao no mercado de trabalho (exemplo:
Trabalhador por conta propria, Trabalhador domestico sem carteira assinada), Ocupagao (C60), Nome da Empresa
que Trabalha, CNPJ, Logradouro, Municlpio, Bairro, CEP), Data da Admissao;
23. Permitir, partindo do cadastro de pessoas, registrar as informagoes referentes ao cidadao, devendo center no
minimo as seguintes informagoes: Responsavel ou nao pela familia, Suas Rendas com sua respectiva totalizagao
(Como Aposentadoria, pensao, Ajuda/doagao entre outros), Tempo de habitagao no municlpio em Anos e Meses,
tempo de habitagao no domicllio em anos e meses, Vinculagao ao responsavel familiar, Parentesco com o
Responsavel, Se gravida o mes de gestagao, Se esta amamentando, Quais meios de transports utiliza, Vlcios que
possui Doengas de acordo com o CID, Atividade Artesanal que realiza;
24. Permitir filtrar os programas socials ativos em que a familia esta inserida;
25. Permitir, a partir do cadastro de Cidadao, verificar todo historico de atendimento dele e da sua familia;
26. Permitir a partir do cadastro do cidadao, verificar todo historico de projetos, cursos e oficinas que participa ou •
participou;
27. Permitir, a partir do cadastro de cidadao, verificar todo historico de transferencia de municlpio;
28. Permitir a partir do cadastro de familia, verificar inconsistencias (se ha campos obrigatorios ou necessarios) no
CADunico;
29. Permitir a partir do cadastro da familia, verificar cidadaos em descumprimento de condicionalidades do Bolsa
Familia;
30. Permitir realizar a insergao das despesas mensais de uma familia, devendo confer no minimo as seguintes
despesas: Aluguel, Alimentagao, higiene, limpeza, Agua, esgoto, Energia Eletrica, Medicamentos, Gas, carvao,
lenha, Dependentes da Renda, outras despesas; trazendo no mesmo cadastro o somatorio da Renda Total da
Familia, Despesa Total da Familia, Renda Per Capita e Despesa Per Capita;
31. Permitir informar se o cidadao tem alguma deficiencia;
32. Permitir verificar para toda familia, se existem divergencias de campos que tenham obrigatoriedade ou que
causem inconsistencias no CADunico:

Q
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33. Permitir verificar para cada cidadao, se existem divergencias de campos que tenham obrigatoriedade ou que
causem inconsistencias no CADunico;
34. Permitir registrar encaminhamentos com, no mi'nimo, as informagoes: Data, hora, Unidade, Tipo de
encaminhamento e Solicitaqao;
35. Permitir efetuar o agendamento dos atendimentos Assistenciais que serao realizados nas unidades (CRAS,
CREAS, Conselho Tutelar, etc.), pelo proprio profissional ou porterceiros;
36. Permitir a exibiqao de alerta na tela inicial para os tecnicos informando os agendamentos para atendimento;
37. Permitir o registro da pessoa envolvida em situapoes de violencia, exclusivamente a equips tecnica do CREAS,
possibilitando identificar a agressao ou direito violado, vinculando o tecnico responsctvel, gerando o registro de caso.
ACOMPANHENTO FAMILIAR
1. Permitir o cadastro e acompanhamento das familias pelo PAIF, identificando as caracteristicas da familia
conforms estipula a Resolugao CIT (Comissao Intergestores Tripartite) n° 04 de 24 de maio de 2011;
2. Permitir a criagao de piano de Acompanhamento Familiar contendo no mi'nimo as seguintes informagdes:
pessoa/familia acompanhada, diagnostico inicial, objetivos, situagoes de vulnerabilidades e potencialidades
identificadas, estrategias, recursos, cronograma e avaliagao conforme definido nas orientagoes tecnicas do MDS
para os servigos tipificados;
3. Registrar e permitir a visualizagao do historico de atendimento e acompanhamento realizado para as familias ou
individuos, de acordo com o grupo do usuario (permissao).
CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALMOXARIFADO)
1. Permitir cadastrar o item de distribuigao gratuita (beneficio eventual);
2. Permitir registrar concessao de Beneficios Eventuais, informando no minimo: beneficio concedido, nome do
usuario e a unidade concedente e parecer tecnico, com emissao de recibo de entrega;
3. Possibilitar a gestao financeira ou por quantidade, de acordo com o Beneficio, que ficam estocados na unidade de
atendimento;
4. Efetuar automaticamente a baixa nos estoques de beneficios, a cada entrega;
5. Emitir relatorio do estoque dos beneficios.
CONTROLE DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO)
1. Permitir cadastrar e inativar urn Grupo de produto;
2. Permitir cadastrar itens contendo no minimo as seguintes informagdes; nome do produto, Grupo de Produto,
Unidade de Medida, Tipo (Interno ou Externo) e Discriminagao do Produto;
3. Permitir requisigao eletronica de material de consume disponivel no almoxarifado por usuario previamente
autorizado.

ENCAMINHAMENTO; REFER&NCIA E CONTRARREFERENCIA
1.
2.
3.
4.
5.

. Permitir gerar e receber encaminhamentos atraves de Guia em papel ou eletronicamente.
Permitir visualizar os encaminhamentos pela situagao: Aguardando Captura e Capturados.
Permitir registrar atendimento a partir do encaminhamento recebido.
Permitir registrar Visita Domiciliar a partir do encaminhamento recebido.
Permitir alertar sobre os encaminhamentos a serem recebidos, no momento em que o usuario acessar o sistema.

PROJETOS, CURSOS E OFICINAS
1.. Permitir inserir o conteudo programatico contendo no minimo: Descrigao do Conteudo, Publico-Alvo, Total de
Horas e frequencia Minima;
2. Permitir inscrever a'pessoa no Projeto;
3. Permitir cadastrar o motive de saida (desligamento);
4. Permitir registrar a presenga na turma especificada;
5. Permitir gerar a lista de frequencia, informando o period© desejado para emissao, contendo no minimo os
integrantes da turma por ordem alfabetica.
SERVigO DE CONVIVENCIA E FORTALECiMENTO DE VlNCULOS (SCFV)
1. Permitir o cadastro de Grupos e Projetos de carater continuado contendo no minimo: Descrigao do Conteudo
Total de Horas, Frequencia Minima;
2. Permitir a parametrizagao quanto a duragao, periodicidade e atividades desenvolvidas;
3. Permitir o controle da frequencia com emissao de Lista para assinatura dos participantes;
4. Permitir registrar o motive de saida (desligamento).

(J
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RELAT^RIOS
1 Conter relatorio com informagdes no padrao "Prontuario SUAS";
2 Conter um relatorio de atendimento por profissional, no periodo desejado, que apresente no minimo o nome da
unidade, nome do profissional, quantidade de pessoas atendidas, total de atendimentos realizados;
3.. Conter um relatorio de concessao de beneficios por cidadao, no periodo desejado, que apresente no minimo o
nome da unidade, o nome do cidadao que recebeu o beneficio, a descrigao dos beneficios, a quantidade, o valor
recebido;
4. Conter um reiatbrio de tipos de atendimentos, no periodo desejado, que apresente nome da unidade, profissional,
a quantidade realizada, profissional responsbvel e unidade;
5. Conter um relatorio de encaminhamentos por Unidade, contendo no minimo nome da unidade, o nome do
profissional, a data do encaminhamento, nome do cidadao, unidade encaminhada, total de encaminhamentos por
profissional, total de encaminhamentos por unidade.
6 Conter um relatorio de visitas por unidade, que apresente nome da unidade, o nome do profissional, a data da
visits, o tipo da visits, o total de visitas por profissional, o total de visitas por unidade, o total geral de visitas;
7. Emitir relatorio de cidadao porfaixa etaria e faixa de renda;
8.. Conter relatorio Mensal de Atendimento do CRAS, que apresente todos os campos presentes na Resolugao CIT
n° 4, de 24 de maio de 2011;
9. Conter relatbrio Mensal de Atendimento do CREAS, que apresente todos os campos presentes na Resolugao CIT
n° 4, de 24 de maio de 2011.
MEDIDAS SdClO-EDUCATIVAS (MSE)
1. Permitir o registro de adolescentes que estao em cumprimento de medidas socioeducativas, detalhando a infragao
cometida, e vincular os tecnicos responsaveis para acompanhamento e emitir ficha de acompanhamento do
adolescente.
INTEGRAQAO COM SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL
1. Permitir importar arquivo texto do Cadastre Unico do Governo Federal (CADunico);
2. Permitir apresentar um historico das importagoes realizadas do CADunico, contendo: Data, Versao, Data do
Arquivo e contador dos tipos de registro;
3. Permitir importar arquivo texto do SICON (Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Familia relatorio de descumprimento);
4. Permitir importar arquivo texto do SIBEC (Sistema de Beneficios ao Cidadao) com a folha de pagamento do
Programa Bolsa Familia;
5. Permitir a importagao de arquivo texto do SISC (Sistema de Informagoes do Servigo de Convivencia e
Fortalecimento de Vinculos.
estratEgica para vigilAncia socioassistencial
1. Permitir o geoprocessamento de todos os registros importados e cadastrados com integragao licenciada a
API do Google Maps;
2. Permitir a geragao de visualizagoes espaciais a partir de cruzamento de informagoes registradas;
3. Permitir integragao via WS para atuaiizapao de dados em tempo real para geragao de graficos de
monitoramento;
4. Disponibilizar dashboard para cruzamento de informagoes a partir de filtros de dados configuraveis com
' possibilidade de exportagao em texto para Excel e impressao;
5. Permitir plotar informagoes em mapas cartogrbficos segmentados por filtros de dados configurbveis;
6. Permitir a visualizagao em mapas cartogrbficos utilizando integragao licenciada ao Google Maps para
geragao de mapas em dispositivos moveis.
7. . Gerar matrizes de distancia para analises de deslocamento e estudos de custos;
8. Gerar mapas de calor a partir de pontos agrupados por metricas e filtros especificos configurados;
9. Gerar mapas de cluster a partir de filtros especificos configurados;
10. Permitir contato com os beneficiarios dos programas assistenciais por meio de disparo de SMS (torpedos)
diretamente da plataforma, seja por envio em lote ou individualmente (lote de 2.000 SMS disponiveis por
mes — nao acumulaveis).

1. SUPORTE TIiCNICO E SUSTENTAQAO:
Suporte tecnico remote, com atendimento por chat (ou ferramenta similar), para apoio complementar,
1.1
repasse das orientagoes e esclarecimentos ao suporte tecnico local de primeiro nivel realizado pela CONTRATANTE
aos usuarios infernos, para dirimirduvidas operacionais e orientagao na adequada utilizagao do sistema;
Investigagao e analise de incidentes de produgao;
1.2
Prefeitura Municipal de Mata de Sao Joao
Rua Luiz Antonio Garcez, n° 140, Centro, Mata de Sao Joao - BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaoioao.ba.aov.br

n PflEfEITUHA

FI.7/10

MATADE
SAOJOAO

1.3 Elaboragao de relatorio de atualizagao de versao contendo as modificagoes, alteragoes e corregdes
disponibilizadas em novas versoes dos aplicativos;
1.4 Gestao e tratamento de incidentes de produgao, com o diagnostico das causas, restabelecimento do servigo e
resolugao de incidentes de produgao, de acordo com os niveis mmimos de servigo estabelecidos neste Termo de
Referenda;
1.5 Gestao de problemas, abrangendo a investigagao, anatise, diagndstico e remogao de causa raiz de incidentes de
produgao;
1.6 Manutengoes preventivas com o proposito de solucionar erros, sejam eles de projeto, de codificagao ou de
configuragao, potenciais causadores de incidentes de produgao.
1.7 Durante a vigencia contratual e sem custos adicionais para a CONTRATANTE, a CONTRATADA mantera a
compatibilidade da solugao fomecida com os respectivos browsers homologados para uso e especificados deste
Termo enquanto o suporte regular for prestado. Caso venha a ocorrer descontinuidade de suporte pelos fabricantes
dos referidos navegadores, a CONTRATADA mantera a compatibilidade da solugao com browser alternativo,
escolhido a seu criterio, desde que usualmente utilizado no mercado e em versao suportada pelos respectivos
fabricantes.
1.8 A CONTRATADA devera dispor de relatorio mensal de acompanhamento dos chamados de suporte tecnicos
abertos e encerrados que serao acostados juntamente com a nota fiscal para pagamento.
1 HOSPEDAGEME BACKUP
1.1 Cabera a CONTRATADA a hospedagem e backup da solugao ofertada durante a vigencia do contrato.
1.2 Os microcomputadores e o link de internet a partir dos quais os usuarios acessarSo o sistema serao fornecidos
pela CONTRATANTE.
1.3 Os documentos, informagoes e dados armazenados pela CONTRATADA serao de propriedade da Prefeitura
Municipal de Mata de Sao Joao/BA.
1.4 O gerenciamento do desempenho e a detecgao de falhas sera realizada de maneira passiva, com o uso de
softwares e ferramentas especificas.
1.5 A CONTRATADA mantera a solugao acessivel disponivel, no mfnimo, 98% do horario padrao defintdo, nao
sendo considerados na contabilizagao deste indice os seguintes eventos:
Falha na conexao (“link") fornecida pela Prefeitura;
a)
Falhas na infraestrutura da Prefeitura provenientes de atualizagoes de software (browser) de navegagao,
b)
antivirus e outros que possam causar incompatibilidade;
Interrupgoes ou mau funcionamento causado por forga maior ou por empresas terceiras como por exemplo
c)
(mas nao se limitando a) organismos de registro de dominio, sincronizagao de DNS, etc..
1.6 As interrupgoes necessarias para corregoes, ajustes tecnicos ou manutengao, sempre que possivel e
preferencialmente, serao realizadas pela CONTRATADA no horario das 22 &s 8h ou durante o final de semana e
feriados.
1.7 A CONTRATADA realizara backup diario, semanal e mensal da estrutura e dados armazenados em banco,
exclusivamente do ambiente de produgao (ou solugao ofertada e validada pelo Departamento de Tecnologia da
Informagao desta Prefeitura).
1.8 Entende-se por backup diario aquele contendo as movimentagoes do dia - realizado de segunda a quinta-feira -,
que ficar£ armazenado pelo periodo de 01 (uma) semana; backup semanal, aquele complete realizado na sexta-feira
e armazenado por 01 (urn) mes; e backup mensal aquele realizado no ultimo dia do mes e armazenado ate a
realizagao do backup mensal subsequente, quando sera sobrescrito.
Ao termino da vigencia do contrato, a CONTRATADA disponibilizard para a Prefeitura de Mata de Sao Joao,
copia da base de dados do ambiente de produgao em midia digital, sendo que o banco de dados devera
estar com suas devidas tabelas organizadas e sem nenhum tipo de divergencias.
B - do CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de Mata de Sao Joao
Rua Luiz Antonio Garcez, n° 140, Centro, Mata de Sao Joao - BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaoioao.ba.qov.br

u
jS6

- PREFEITURA

l MATADE

FI.8/10

'sm.IsAojoio
fe.f

W

I - efetuar o pagamento ajustado;
II - fiscalizar a execuijao deste Contrato; e
III - dar a CONTRATADA as condi?6es necessarias a regular execugao do Contrato.
IV»dar ciencia a CONTRATADA de quaisquer modificagoes que venham a ocorrer neste Contrato.
V - verificar e aceitar as Notas Fiscals/ Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando Inexatas ou
incorretas.
Par^grafo Unico. E obrigagao comum o cumprimento dos prazos avengatios neste Instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DO PREQO
4.1. A PMMSJ pagara a CONTRATADA a importancia de R$ 22.547,81 (Vinte e dois mil quinhentos e quarenta e
sete reals e oitenta e um centavos), referente ao Lote Unico, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, de acordo com o
recebimento, conferencia e aceite dos servigos efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancaria, e de acordo
com as condigoes constantes da proposta, mediante a apresentagao da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de
acordo com as demais exigencias administrativas em vigor. 0 valor total deste Contrato e de R$ 22.547,81 (Vinte e
dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos).
4.1.1. 0 pagamento do "suporte tecnico" sera realizado mensalmente, sendo a primeiro pagamento referente ao
“suporte tecnico” (mensal) e ao servigo de "implantagao, configuragSo, treinamento, testes e conversao de dados"
(parcela unica).
4.1.2. . A nota fiscal devera conter a informagao referente ao Recurso que far£ face & despesa do Recurso Federal
do Bloco MBS/FNAS - IGD-PBF, bem como a Razao Social: Fundo Municipal de Assistencia Social, assim como
constar o orgao concedente, quando vinculada ao recurso.
4.1.3. A Ordem Bancaria sera emitida em nome da CONTRATADA para o Banco 756 Sicoob, Agencia n°. 3017,
Conta Corrente n°. 240.261-0.
4.1.4. Enderego eletronico (e-mail) da CONTRADA para fim exclusivo de comunicagao entre as partes, e
consultoria.Alpha@hotmail.com dispensando-se comunicagao mediante correspondencia fisica, onde a
mesma se responsabiliza pela manutengao e funcionamento do enderego eletronico fornecido.
4.1.5. Antes de efetuar o pagamento serS verificada a regularidade do contratado junto aos orgaos fazendarios e
trabalhista, a regularidade relativa a Debitos Trabalhistas, atraves da Certidao Negative de Debitos Trabalhistas e a
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), mediante consulta "on line”, cujos
comprovantes serao anexados ao processo de pagamento.
4.1.5. O valor do Contrato poder£ ser reajustado, atraves de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses a partir
da data da proposta, tomando-se por base a variagao do indice Geral de Pregos - IGPM da Fundagao Getulio
Vargas ou, na sua falta, de acordo com o indice que legalmente vier a Ihe substituir.
4.1.6. Os quantitativos do Contrato a ser celebrado poderao ser alterados, observando-se os limites previstos no § 1°
do artigo 65 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA - DA DOTA?AO ORCAMENTARIA
5.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrao por conta da seguinte programagao
financeira, respaldada na Lei N° 795/2020:
6RGAO/ U.O

FUNQAO

SUBFUNQAO

PROGRAMA

PROJ/
ATIV

DISCRIMINAQAO

NATUREZA
DA
DESPESA

FONTE

08 - SEMPS
08.15-FMAS

08

244

0006

2123

Gestao do CAD
Unico e Programs
Bolsa Familia

3.3.90.40.00

29

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO CONTRATUAL e DA ALTERAQAO CONTRATUAL
6.1. Este Contrato podera ser rescindido nas seguintes hipdteses:
I - o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes e prazos;
II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes e prazos;
III - a lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da conclusao dos
servigos, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no inicio dos servigos solicitados;
V - a paralisagao dos servigos, sem justa causa e previa comunicagao a Administragao;
VI - o desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
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execugao, assim como as de seus superiores;
VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 12 do art. 67 desta Lei;
VIII - a decretagao de faldncia ou a instaurapao de insolvencia civil;
IX - a dissolugao da sociedade;
X - a alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugao do
Contrato;
XI ~ razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo
administrative a que se refere o Contrato;
§ 1° Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.
§ 2°. Podera a CONTRATANTE, por meio de comunicagao escrita e fundamentada da autoridade competente, com
anteced§ncia minima de 15 (quinze) dias, rescindir unilateralmente ou amigavelmente, este instrumento, desde que
haja conveniencia administrativa e relevante interesse publico, com fulcro no art. 79, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n.°
8.666/93.
6.2. Este Contrato podera ser alterado. com as devidas justificativas, nos termos do artigo 65 da lei 8666/93.
6.3. Quando a rescisao deste Contrato ocorrer com base nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n°.
8.666/93, sem que haja culpa do contratado, sera esse ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda o direito as hipdtese previstas nos incisos I, II e III do art. 79, § 2° da mesma Lei.
CLAUSULA S&TIMA - DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS
7.1. Sem prejuizo das sangoes previstas no art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93, o licitante adjudicatario ficara sujeito
as seguintes penalidades:
7.1.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatario em executar os servigos, dentro do prazo estipulado,
caracterizara inexecugao total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatoria, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido;
7.1.2. multa de mora de 0,3% (tres ddcimos por cento) por dia de atraso, a contar da data fixada para o im'cio ou
conclusao dos servigos, calculada sobre o valor total do pedido;
7.1.3. A PMSJ podera reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias junto a PMSJ.
7.2. As multas aplicadas serao deduzidas do valor total do Contrato ou parcels de pagamento relative ao evento em
atraso, independentemente de notificagao ou aviso.
7.3. Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execugao dos servigos advir de caso fortuito ou
motive de forga maior.
7.4. Para fins de aplicagao das sangoes previstas nesta clausula, sera garantido ao licitante o direito ao contraditorio
e a ampla defesa.
7.5. Independentemente das multas aqui previstas, a PMMSJ podera, garantida a previa defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:
7.5.1. Advertencia;
7.5.2. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Administrapao Publics,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
7.5.3. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Piiblica nos termos do Art. 87, IV, da
Lei Federal n° 8.666/93.
CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAQAO
8.1. No curso da execupao deste instrumento, cabera ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observancia
das disposipoes contratuais, sem prejuizo da fiscalizapao exercida pela CONTRATADA.
§ 1°. A execupao do presente Contrato sera fiscalizada e gerenciadas resultante da presente licitapao serao feita da
seguinte forma:
13.2. A fiscalizapao e o gerenciamento do Contrato resultante da presente licitapao serao feita da seguinte forma:
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O responsavel pela Gerencia do Contrato sera-b Coordenador Administrativo e o responsavel pela fiscaliza?ao da
sera o Subcoordenador de Processes Administrativos
§ 2°. A fiscalizapao exercida pelo CONTRATANTE nao implica em co-responsabilidade sua ou do responsavel pelo
acompanhamento do Contrato, nao excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por
danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa
ou dolo da CONTRATADA na execugao do Contrato.
CLAUSULA NONA - DO FORO
10:1. Para todas as questoes oriundas do presente Contrato, sera competente o foro da Comarca de Mata de Sao
Joao, Estado da Bahia, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes a seguir, firmam o
presente Contrato em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para um sb efeito, na presenga das 2 (duas) testemunhas
abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Mata de Sao Joao,

de julho de 2021
ANDERSON DOS A“inacl0deforma
„..

_

(j digital por ANDERSON

SANTOS DE
Apos santos de
JESUS:24435360 J^us^sseoooom

000184
>0 JOAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT,
Secretaria de Promogao Social e\Combate a Pobreza e
Gestora do Fundo Municipal de Assistencia Social /FMAS
Sra. Rita Patricia Conceigao Miranda
CONTRATANT^y'
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Dadosr'2021.07.15
12:19:41 -Q3W

ANDERSON DOS SANTOS ME
Sr. Anderson dos Santos de Jesus
RG N0 09171857-06 SSP/BA
CPF n° 016.464.025-88
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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