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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – JUSTIFICATIVA: 

 

A eficiência, um dos princípios basilares da gestão pública, certamente se ampara na utilização de 

ferramentas tecnológicas adequadas através da correta implantação e utilização de sistemas de informática.  

Busca-se, ainda, uma maior integração dos processos e uma potencialização da eficiência 

administrativa como um todo. Assim, com o presente certame, a administração visa alcançar mais agilidade 

por meio da manutenção preventiva e corretiva dos servidores e banco de dados. 

Além disso, pretende-se a locação de software de leis e requerimentos, o qual integra a base de dados 

da Procuradoria, especificamente para a gestão de processos legislativos e administrativos, sendo 

parametrizado de acordo com o Regimento Interno da Casa de Leis. O sistema possibilita elaboração, 

protocolo e tramitação de matérias legislativas e de processos administrativos de forma eletrônica, gestão de 

arquivo permanente e manutenção atualizada da base de leis e requerimentos, entre inúmeros outros módulos 

de gestão.  

 

2 – OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa para locação de softwares de leis e requerimentos, manutenção de 

servidores (rede cabeada e rede WI-FI) e gerenciamento de redes de computadores, para a Câmara Municipal 

de Rio Verde, com prazo de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato. 

 

3 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1 – Os serviços poderão ser prestados nas seguintes modalidades: 

a) Presencial: Disponibilização de um profissional para ir à sede da Câmara Municipal.  

b) Remoto: Disponibilização de equipe remota para a resolução de problemas relacionados com o 

objeto deste certame.  

3.2 - O serviço presencial e remoto deverá ser prestado somente pelos profissionais capacitados e 

indicados pela empresa vencedora. Em caso dos profissionais designados não atenderem às demandas, 

poderá ser solicitada a sua substituição. 
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4 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

4.1 – Os serviços de manutenção de rede cabeada e rede WI-FI e gerenciamento de redes de 

computadores compreendem as atividades de suporte técnico, de primeiro, segundo e terceiro níveis, em 

ativos de infraestrutura de redes de computadores da Câmara Municipal de Rio Verde. 

4.2 – A locação de software de leis e requerimentos é uma solução informatizada para a gestão de 

processos, legislativos e administrativos. O sistema deverá possibilitar a elaboração, protocolo e tramitação 

de matérias legislativas e de processos administrativos de forma eletrônica, assim como também a gestão de 

arquivo permanente e manutenção atualizada da base de leis, entre inúmeros outros módulos de gestão. A 

implantação e configuração do sistema deverá ser em consonância com o Regimento Interno e com o fluxo 

do trabalho legislativo, além de promover a capacitação dos usuários para utilização plena de suas 

funcionalidades. Além do mais, caso a Casa Legislativa precise de novos módulos ou funcionalidades 

adicionais, a licitante vencedora deverá dispor de profissionais adequados a fim de desenvolver as mudanças 

propostas.  

4.3 - Para o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação e comunicação abrangidos nesta 

contratação, a empresa contratada deverá considerar as melhores práticas da ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library. 

4.4 - A CONTRATADA deverá agir de forma proativa, dentro de um processo de melhoria contínua, 

sempre previamente autorizado e em conjunto com a Câmara Municipal de Rio Verde, de forma a assegurar 

a atualização e otimização dos fluxos, métodos, procedimentos e processos operacionais e de controle das 

atividades, adotando eventuais tendências evolutivas, testadas e aprovadas pela comunidade internacional 

quanto aos processos referenciados pela ITIL. 

4.5 - A CONTRATADA é responsável pela contínua reciclagem do conhecimento de seus técnicos, 

de modo a capacitá-los a atender as demandas atuais e futuras, bem como às atualizações tecnológicas que 

vierem a ocorrer. 

4.6 - A CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, a substituição de técnicos que não 

estiverem atingindo os níveis de qualidade, postura e desempenho esperados. 

 4.7 - A Câmara Municipal de Rio Verde poderá, quando julgar necessário, executar ou acompanhar, 

através de seus especialistas, os serviços prestados pela CONTRATADA. 

4.8 - Em relação à qualidade do atendimento ao usuário, deverão ser observados pela 

CONTRATADA os seguintes itens relativos à qualidade da prestação dos serviços por seus profissionais:  

a) Cortesia e educação;  

b) Clareza, objetividade e correção gramatical da linguagem escrita e falada;  

c) Conformidade com os procedimentos operacionais da CONTRATANTE;  
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d) Noções básicas dos produtos e serviços da CONTRATANTE;  

f) Qualidade de registro dos controles de atendimento;  

g) Facilidade em sanar conflitos. 

 

5 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:  

5.1– A licitante vencedora deverá prestar os serviços constantes do objeto no prazo estipulado neste 

instrumento a contar do recebimento da ordem de serviço. 

5.2 – A entrega será acompanhada, fiscalizada e atestada pelo Controlador Interno ou a quem for 

expressamente designado. 

5.3 – O recebimento poderá ser provisório ou definitivo nos termos da Lei 8.666/93. Sempre que for 

necessário haverá correção até que sejam definitivamente cumpridas as exigências contratuais até o atestado 

definitivo. 

5.4 – Qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto será registrada e determinada à 

regularização das falhas ou defeitos observados. 

5.5 - A CONTRATADA será avaliada mensalmente, adotando-se os indicadores de desempenho e 

níveis de serviço a seguir estabelecidos, os quais contemplam 3 (três) grupos de indicadores, os quais 

abrangem: a) Qualidade (determinada pela disponibilidade, número de falhas, conformidade e satisfação dos 

usuários); b) Tempo de resposta (medido da solicitação ao completo atendimento); c) Eficiência (medida 

pela unidade de esforço em resolver as requisições, utilização da equipe ou pelo índice de retrabalho). 

 

6 – DAS OBRIGAÇÕES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1 – As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA estarão definidas neste 

procedimento.  

6.2 – A Contratada deverá atender os chamados de acordo com o nível de prioridade estabelecido por 

este Termo, sendo classificados em três níveis de prioridade de acordo com o cargo do autor do chamado e o 

tipo do motivo do chamado.  

6.2.1 – Na parte de Software de Leis e Requerimentos: 

a) Problemas de baixa complexidade: O atendimento será presencial para detecção dos problemas 

apresentados, com resolução em até 6 (seis) horas;  

b) Problemas de média complexidade: O atendimento será presencial para detecção de problemas 

apresentados, com resolução 24 (vinte e quatro) horas;  

c) Alterações estruturais do software: O atendimento será presencial para detecção de problemas 

apresentados, com resolução 10 (dez) dias úteis;  
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6.2.1.1 – Por se tratar de software, após o contato, o trabalho de resolução de problemas será remoto, 

exceto o de treinamento com as ferramentas implantadas que deverá ser presencial.  

6.2.1.2 – Serão realizadas reuniões presenciais e/ou remotas uma vez por semana para 

aprimoramento e detecção de problemas relativos ao software. 

 6.2.1.3 – A Central de Serviços deverá atender aos seguintes parâmetros: 

Serviço Prazo para solução de 
Problemas de baixa 

complexidade 

Prazo para solução de 
Problemas de baixa 

complexidade 

Prazo para solução de 
Problemas de baixa 

complexidade 
Atendimento Presencial/ 
remoto de correção 
problemas.  

06 horas 24 horas 10 (dez) dias úteis 

 

6.2.2 – Na parte de manutenção de servidores (rede cabeada e rede WI-FI) e gerenciamento de redes 

de computadores: 

a.1) Prioridade 1: O problema impede o trabalho do usuário (interrupção total das atividades), 

eventualidade referente ao serviço contratado, nos computadores e rede responsáveis pela transmissão daa 

Sessões Ordinárias ou extraordinárias, ou é um chamado do grupo prioritário;  

 a.2) Prioridade 2: O problema afeta a produtividade do trabalho do usuário/grupo (interrupção 

parcial de funções, mau funcionamento de recursos, intermitência, etc.);  

a.3) Prioridade 3: O chamado é relacionado as melhorias, customizações e demais alterações sem 

impacto ao trabalho e produtividade do usuário/grupo (instalação de softwares, mudanças físicas de 

equipamentos, configurações e demais customizações necessárias, problemas de hardware/customização 

relacionado a solução de fornecedores específicos).  

6.3 - A Central de Serviços deverá atender aos seguintes parâmetros: 

Serviço Prazo para solução 

Prioridade 1*  

Prazo para solução 

Prioridade 2*  

Prazo para solução 

Prioridade 3*  

Atendimento Presencial 
de manutenção de 
servidores (rede cabeada 
e rede WI-FI) e 
gerenciamento de redes 
de computadores 

04 horas 06 horas 10 (dez) dias úteis 

Atendimento Remoto 
manutenção de 
servidores (rede cabeada 
e rede WI-FI) e 
gerenciamento de redes 
de computadores 

02 horas 06 horas 10 (dez) dias úteis 

*Para interpretação da Tabela, entende-se por prazo para solução o intervalo de tempo entre o momento em que o chamado é aberto e o tempo que o analista gasta para 

solucionar o incidente. 
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6.4 – A Contratada deverá prestar manutenção nos servidores da seguinte forma:  

a)  MANUTENÇÃO PREVENTIVA: A manutenção preventiva tem por objetivo todas e quaisquer 

ações técnicas necessárias à garantia de um melhor desempenho e durabilidade dos serviços e equipamentos, 

se constituindo em: manutenção semanal dos servidores de forma remota ou presencial; visitas para realizar a  

limpeza e verificação das condições em que se encontram os equipamentos, inclusive executando testes e 

ajustes dos equipamentos de acordo com as especificações técnicas. Se a manutenção semanal for presencial, 

a visita deverá ser previamente agendada com a fiscalização e poderá ser realizada concomitantemente com a 

manutenção corretiva.  

b) MANUTENÇÃO CORRETIVA: A manutenção corretiva tem por objetivo todos os 

procedimentos necessários a colocar os equipamentos/serviços defeituosos em perfeito estado, 

compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças defeituosas ou não ajustadas. A 

CONTRATADA se obriga ao atendimento às solicitações de manutenção corretiva no prazo estipulado no 

item 6.3. Em decorrência da realização das Sessões desta Casa Legislativa, fora do horário normal de 

funcionamento, fica a contrata de sobre aviso nos dias das sessões, para sanar imediatamente qualquer 

eventualidade referente ao serviço contratado, nos computadores e rede responsáveis pela transmissão da 

sessão (Prioridade 01). 

6.5) A CONTRATADA deverá fornecer o software de leis e requerimentos, devendo possibilitar a 

criação de novos módulos ou funcionalidades adicionais caso necessário, por profissionais qualificados, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis.   

6.6) A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, juntamente com o boleto de pagamento, 

relatório técnico, especificando as visitas presenciais realizadas, assim como os atendimentos remotos.  

 

7 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

7.1 – O Critério de julgamento será o definido no procedimento da Modalidade de Licitação definida 

para esta contratação. 

 

8 – DA DESCRIÇÃO E DO ORÇAMENTO: 

8.1 – O valor estimado para contratação é de R$ 167.760,00 (cento e sessenta e sete mil e setecentos 

e sessenta reais), conforme cotação e ou justificativa apresenta à Comissão de Licitação. 

8.2 – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta modalidade de licitação correrão a conta 

da seguinte dotação orçamentária: 01.01.01.031.6042.2191.3.3.90.40 – Apoio Administrativo - Serviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica, do vigente orçamento segundo o 

Plano de Classificação Funcional Programático e demais disposições contidas na Lei Federal nº 4.320/64. 
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9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

9.1 - A aplicação das sanções administrativas será disciplinada em ato próprio na modalidade de 

licitação, contrato, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, etc. 

 

10 – DO PAGAMENTO: 

10.1 - O Pagamento será disciplinado em ato próprio na modalidade de licitação, contrato e 

cronograma financeiro. 

 

11 – DAS OMISSÕES: 

11.1 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os interesses das partes obedecidos as 

regras do Direito Público e Privado vigentes. 

 

Rio Verde, 28 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÁTIMA GOMES DE FARIA 

Diretora Administrativa 

Câmara Municipal de Rio Verde 

 

 

 

 

 

 


