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SOLICITAÇÃO (OBJETO)
Locação de sistema de software para
contabilidade pública, tesouraria,
adminstração de recursos humanos, administração de materias, patrmônio, frota,
e licitações , conforme especificações do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais.

OBJETO:
locação de sistema de software para contabilidade pública, tesouraria,
adminstração de recursos humanos, administração de materias, patrmônio, frota, e
licitações , conforme especificações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
A contratada deverá disponibilizar: atrendimento remoto, por telefone, sistema ou outra via
remota e comparecimento de Técnico da Contratada ao local de fornecimento do serviço,
para a treinamento e eventuais esclarecimentos que se fizerem necessário para a
aplicabilidade do sistema de forma adequada e/ou verificação da qualidade da prestação
do serviço.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
a) Manter na sede da CONTRATANTEos sistemas locados que somente serão
retirados

em caso de rescisão contratual ou inadimplência, da CONTRATANTE.

b) Treinar o pessoal indicado pela CONTRATANTE, visando à operação dos
sistemas em
sua sede, sempre que for necessário.

c) Dar manutenção dos sistemas locados, via internet, quando se
fizer necessário, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ou pessoalmente, quando
solicitado.
d) Manter os softwares em versão atualizada e de conformidade
com a legislação vigente
e consoante exigências do TCE/MG, de modo a facilitar a
confecção e emissão de
relatórios, trabalhos, etc.

e) Sempre que solicitado, entregar à Contratante a base de
dadosatualizada.
f) Arcar com todas as despesas e responsabilidades
perante às leis trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e de acidente de trabalho decorrente
s da relação empregatícia da
CONTRATADA com seus prepostos, bem como com
todos os impostos federais,

estaduais e municipais.

9) Apresentar, sempre que for solicitado pela CONTRATA
NTE, alvará de funcionamento e
certificados de regularidade emitidos pelos órgãos
competentes.
h) A Contratada não pode impedir, por contrato
ou por qualquer outro meio, que o
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CONTRATANTE tenha acesso ao seu banco de dados, não sendo resguardado o direito
de exclusividade da prestadora deste ao final do contrato

RESCISÃO CONTRATUAL:
O presente contrato poderá ser extinto, a qualquer tempo, nas seguintes hipóteses:
a) A inexecução total ou parcial do Contrato ou sua execução irregular, enseja a sua
rescisão, com as consequências contratuais e aquelas previstas na Lei de Licitações.
b) Decretação de falência, recuperação judicial, dissolução judicial ou extrajudicial de

qualquer das partes,
c) Se as partes, de comum acordo, optarem pelo encerramento antecipado do contrato;
d) Pela CONTRATADA,na hipótese de descumprimento, pelo CONTRATANTE, de suas
obrigações contratuais, legais ou regulamentares quanto à utilização do serviço, inclusive,
de forma fraudulenta ;
lemento
e) Pela CONTRATADA, decorrido o prazo de 75 (setenta e cinco) dias de inadimp
nto;
instrume
deste
termos
dos pagamentos pelo CONTRATANTE do serviço, nos
SANÇÕES:
sujeita ás
Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica
seguintes penalidades:

(vinte por cento), a ser
1 - Pela inexecução total ou parcial de ajuste, multa de 20%
calculada sobre o valor do contrato não executado.
2 - Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços solicitados:

a) Advertência verbal,
b) Advertência escrita em caso de reincidência;
de reincidência, tendo já sido
c)Multa de 5% (cinco por cento) do contrato, no caso
deste item.
advertido com o conteúdo respectivo das alíneas a e b
ndo ser renovado até o limite legal,
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze meses), pode
mediante termo aditivo e se de interesse das partes.
até 30 (trinta) dias após o serviço
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: pagamento em
poderá haver reajuste de preços,
realizado e emissão da nota fiscal. Anualmente,
conforme variação do IPCA.
CRF (FGTS), CND's (Receita Federal,
A contratada deverá ter vigentes as certidões
Trabalhista e Municipal)
- MG Club - CEP 37714-620 - Poços de Caldas
Av. Pe. Francis Cletus Cox, 300 - Country
3128 - e-mail: autarquiadeensinoOgmail.com

Fones:(35) 3714-3004 / 3714-

CNPJ 17.854.977/0001-79

AUTARQUIA
MUNICIPAL DE ENSINO
DE POÇOSDE CALDAS

Si

ES
atOP
Poços de Caldas

AUTORIZAÇÃO
Poços de Caldas, 02 de janeiro de 2019.
Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas — AME
necessita proceder à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
informática com locação de sistemas de software para contabilidade pública, tesouraria,
adminstração de recursos humanos, administração de materias, patrmônio, frota, e
licitações , conforme especificações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
com suporte técnico remoto e demais especificações contidas no termo de referência em
anexo.
Considerando que estes serviços são essenciais para a continuidade do
desenvolvimento dos trabalhos na Autarquia, e que a empresa que for contratada firmará
contrato administrativo com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser renovado até o
limite legal, através de termo aditivo.

Considerando que verificou-se que há disponibilidade orçamentária e financeira
que suportam tal contratação.

Autorizo a contratação de empresa especializada em serviços de informática,
conforme os documentos que compõem o presente processo.

: “home
Profa Nanci de Moraes
Diretora Executiva - AME
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RESCISÃO CONTRATUAL:
O presente contrato poderá ser extinto, a qualquer tempo, nas seguintes hipóteses:
a) À inexecução total ou parcial do Contrato ou sua execução irregular, enseja a sua
rescisão, com as consequências contratuais e aquelas previstas na Lei de Licitações.
b) Decretação de falência, recuperação judicial, dissolução judicial ou extrajudicial de
qualquer das partes;

c) Se as partes, de comum acordo, optarem pelo encerramento antecipado do contrato;
d) Pela CONTRATADA,na hipótese de descumprimento, pelo CONTRATANTE, de suas
obrigações contratuais, legais ou regulamentares quanto à utilização do serviço, inclusive,
de forma fraudulenta ;

e) Pela CONTRATADA, decorrido o prazo de 75 (setenta e cinco) dias de inadimp
lemento
dos pagamentos pelo CONTRATANTE do serviço, nos termos deste instrume
nto;
SANÇÕES:
Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada
fica sujeita ás
seguintes penalidades:
1 - Pela inexecução total ou parcial de ajuste, multa de 20%
(vinte por cento), a ser
calculada sobre o valor do contrato não executado.
2 - Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços solicitados:
a) Advertência verbal;
b) Advertência escrita em caso de reincidência;
c)Multa de 5% (cinco por cento) do contrato, no caso
de reincidência, tendo já sido
advertido com o conteúdo respectivo das alíneas a e
b deste item.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze meses), pode
ndo ser renovadoaté o limite legal,
mediante termo aditivo e se de interesse das partes.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: pagamento
em até 30 (trinta) dias após o serviço
realizado e emissão da nota fiscal. Anualmen
te, poderá haver reajuste de preços,
conforme variação do IPCA.
A contratada deverá ter vigentes as cert
idões CRF (FGTS), CND's (Receita Federal,
Trabalhista e Municipal)
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TERMO DE REFERÊNCIA
contabilidade pública, tesouraria,
Locação de sistema de software para
adminstração de recursos humanos, administração de materias, patrmônio, frota,
ea , conforme especificações do Tribunal de Contas do Estado de Minas
erais.

locação de sistema de software para contabilidade pública, tesouraria,
OBJETO:
adminstração de recursos humanos, administração de materias, patrmônio, frota, e
licitações , conforme especificações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
outra via
A contratada deverá disponibilizar: atrendimento remoto, por telefone, sistema ou
serviço,
do
remota e comparecimento de Técnico da Contratada ao local de fornecimento
rio para a
para a treinamento e eventuais esclarecimentos que se fizerem necessá
prestação
da
de
qualida
da
ção
verifica
aplicabilidade do sistema de forma adequada e/ou
do serviço.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
somente serão retirados
a) Manter na sede da CONTRATANTE os sistemas locados que
E.
em caso de rescisão contratual ou inadimplência, da CONTRATANT
à operação dos sistemas em
b) Treinar o pessoal indicado pela CONTRATANTE, visando
sua sede, sempre que for necessário.
quando se fizer necessário, no
c) Dar manutenção dos sistemas locados, via internet,
te, quando solicitado.
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ou pessoalmen
rmidade com a legislação vigente
d) Manter os softwares em versão atualizada e de confo
facilitar a confecção e emissão de
e consoante exigências do TCE/MG, de modo a
relatórios, trabalhos, etc.
base de dados atualizada.
e) Sempre que solicitado, entregar à Contratante a
lidades perante às leis trabalhistas,
f) Arcar com todas as despesas e responsabi
decorrentes da relação empregatícia da
previdenciárias, fiscais e de acidente de trabalho
como com todos os impostos federais,
CONTRATADA com seus prepostos, bem
estaduais e municipais.
e
CONTRATANTE, alvará de funcionamento
9) Apresentar, sempre que for solicitado pela
os competentes.
certificados de regularidade emitidos pelos órgã
O
contrato ou por qualquer outro meio, que
h) A Contratada não pode impedir, por
to
direi
o
ado
uard
resg
o de dados, não sendo
CONTRATANTEtenha acesso ao seu banc
final do contrato
de exclusividade da prestadora deste ao
Caldas - MG try Club - CEP 37714-620 - Poços de
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os

CNPJ Nº 25.949.371/0001-45
Pça. São Benedito nº 154 - Centro

37790-000 — IBITIURADE MINAS—MG

COTAÇÃO
24/01/19

Locação de sistema de software para contabilidade pública, tesouraria, administração
de recursos humanos, administração de materiais, patrimônio, frota, e licitações

para a Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas (001/2019)

A Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas fará a locação de sistema de software
para contabilidade pública, tesouraria, administração de recursos humanos, administr
ação
de materiais, patrimônio, frota, e licitações , conforme termo de referência em anexo,
após
apresentação das cotações de preços e análise da proposta mais vantajosa.
Julgamento: menor preço.
Condições para entrega: A empresa vencedora deverá fornecer os
serviços, após a

emissão da Ordem de Fornecimento, e formulação de contrato, na Autarquia
Municipal de
Ensino, localizada na Avenida Padre Francis Cletus Cox, nº300, Country Club.
Condições de pagamento: transferência bancária em até 30
(trinta) dias após a
prestação de serviços e emissão da nota fiscal. Exigível nota fiscal.
Exigível garantia dos serviços. Em casos de serviços em atraso
ou fora das especificações
ou caso ocorra, em poucos dias, danos comprovadamente não
causados pelo usuário, os

serviços deverão ser imediatamente refeitos, sem custos para
a AME.

As empresas deverão ter vigentes as certidões CRF (FGTS),
CND's (Receita Federal,
Trabalhista e Municipal)
PROPOSTA:
PROPOSTA:

É [Serviços
1

Valor mensal

Colocação de sistema de software para contabilidade
pública, tesouraria, administração de recursos humanos,

administração de materiais, patrimônio, frota, e
licitações ,|

conforme especificações do Tribunal de Contas do
Estado
[de Minas Gerais, conforme termo de referência
anexo

1.000,00

Empresa (Razão social): ACCESS INFORMÁT
ICA, CONSULTORIA, ASSESSORIA E
TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 25.949371/0001-45

Contato: Ismail Donizete Gonçalves Tele
fone: (35) 99940-3333

|

SAccess
Bintormática

ça

Access Informática, Consultoria, Assessoria e

Treinamento Ltda

CNPJ Nº25.949.371/0001-45
Pça. São Benedito nº 154 - Centro

Prazo para apresentação de propostas: 29/01/2019 — 10:00h
Análise das propostas: 29/01/201 9- 10:30 h
TERMO DE REFERÊNCIA
Locação de sistema de software para contabilidade pública, tesouraria, administração

de recursos humanos, administração de materiais, patrimônio, frota, e licitações ,
conforme especificações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

OBJETO:
locação de sistema de software para contabilidade pública, tesouraria,
administração de recursos humanos, administração de materiais, patrimônio,
frota, e
licitações, conforme especificações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
A contratada deverá disponibilizar: atendimento remoto, por telefone, sistema
ou outra via
remota e comparecimento de Técnico da Contratada ao local de forneci
mento do serviço,
para a treinamento e eventuais esclarecimentos que se fizerem
necessário para a
aplicabilidade do sistema de forma adequada e/ou verificação da qualida
de da prestação do
serviço.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
a) Manter na sede da CONTRATANTEos sistemas locados que
somente serão retirados em

caso de rescisão contratual ou inadimplência, da CONTRATANT
E.

b) Treinar o pessoal indicado pela CONTRATANTE, visando
à operação dos sistemas em
sua sede, sempre que for necessário.

c) Dar manutenção dos sistemas locados, via internet,
quando se fizer necessário, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ou pessoalmente,
quando solicitado.
d) Manter os softwares em versão atualizada e de confo
rmidade com a legislação vigente e
consoante exigências do TCE/MG, de modo a facilit
ar a confecção e emissão de relatórios,
trabalhos, etc.
e) Sempre que solicitado, entregar à Contratante
a base de dados atualizada.

f) Arcar com todas as despesas e responsabi
lidades perante às leis trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e de acidente de trabalho
decorrentes da relação empregatícia da
CONTRATADA com seus prepostos, bem como
com todos os impostos federais, estaduais e
municipais.
9) Apresentar, sempre que for solicitado
pela CONTRATANTE, alvará de funciona
mento e
certificados de regularidade emitidos pelos
órgãos competentes.
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h) A Contratada não pode impedir, por contrato ou por qualquer outro meio, que o
CONTRATANTEtenha acesso ao seu banco de dados, não sendo resguardado o direito de
exclusividade da prestadora deste ao final do contrato
RESCISÃO CONTRATUAL:
O presente contrato poderá ser extinto, a qualquer tempo, nas seguintes hipóteses:
a) A inexecução total ou parcial do Contrato ou sua execução irregular, enseja a sua
rescisão, com as consequências contratuais e aquelas previstas na Lei de Licitações.

b) Decretação de falência, recuperação judicial, dissolução judicial ou extrajudicial de
qualquer das partes;

c) Se as partes, de comum acordo, optarem pelo encerramento antecipado do contrato;
d) Pela CONTRATADA, na hipótese de descumprimento, pelo CONTRATANTE, de suas
obrigações contratuais, legais ou regulamentares quanto à utilização do serviço, inclusive,
de forma fraudulenta ;

e) Pela CONTRATADA, decorrido o prazo de 75 (setenta e cinco) dias de inadimplemento
dos pagamentos pelo CONTRATANTEdo serviço, nos termos deste instrumento:

SANÇÕES:
Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita ás
seguintes penalidades:

1 - Pela inexecução total ou parcial de ajuste, multa de 20% (vinte por cento), a ser
calculada sobre o valor do contrato não executado.
2 - Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços solicitados:
a) Advertência verbal;
b) Advertência escrita em caso de reincidência;

c)Multa de 5% (cinco por cento) do contrato, no caso de reincidência, tendo já sido advertid
o
com o conteúdo respectivo das alíneas a e b deste item.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze meses), podendo ser renovado
até o limite legal,
mediante termo aditivo e se de interesse das partes.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: pagamento em até 30 (trinta) dias após
o serviço realizado
e emissão da nota fiscal. Anualmente, poderá haver reajuste de preços,
conforme variação
do IPCA.

A contratada deverá ter vigentes as certidões CRF (FGTS),
CND's (Receita Federal,
Trabalhista e Municipal)
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