
 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 

Pregão Eletrônico DESENVOLVE 002/2015-Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

www.desenvolve-al.com.br 
 

 

 

 EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO DESENVOLVE Nº 002/2015 

Processo Administrativo n° 25050-314/2015 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Agência de Fomento de 
Alagoas S.A.-DESENVOLVE, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio designados pela 
Portaria nº 58/2015, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 30 de abril 
2015, sediada na Rua Dr. Antonio Cansanção, nº 465, Ponta Verde, Maceió/AL, 
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor 
preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 1.424, 
de 22 de agosto de 2003, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da 
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital 

Data da sessão: 17 de dezembro de 2015. 

Horário: 10h:00min (horário de Brasília). 

Local: www.comprasnet.gov.br 

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando a 
contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de sistema 
de gestão (Folha de Pagamento e Ponto Eletrônico) em caráter definitivo, 
compreendendo, ainda, a implantação em ambiente físico da Desenvolve, integração 
com o legado, migração de dados, testes, treinamento e manutenção/garantia, 
conforme condições exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

2.1. As despesas para atender a esta licitação correrão por conta de recursos oriundos 
do Governo do Estado de Alagoas, através do Programa de Trabalho – Manutenção 
Atividade do órgão, PTRES 292001, Plano Interno 001764, Fonte 0100-recursos 
ordinários do orçamento vigente, elementos de despesas 339039-Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 

3. DO CREDENCIAMENTO  

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão.  

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros.  

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.  

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

4.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo 
ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam 
previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico no prazo mínimo 
de 03 (três) dias úteis antes da data de realização da sessão, nos termos do caput do 
art. 4º, Anexo II, do Decreto Estadual nº 1.424/2003.  

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:  

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 
da legislação vigente;  

4.2.2. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;  

4.2.3. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;  

4.2.4. Que estejam reunidas em consórcio.  

4.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de 
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou 
rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde 
que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, 
vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante registrará, em campo 
próprio do sistema eletrônico, as seguintes declarações:  

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 
42 a 49.  

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;  

4.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

5. DO ENVIO DA PROPOSTA  

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data 
e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas.  

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF.  
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5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances.  

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas.  

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos:  

5.6.1. Valor mensal e total do objeto;  

5.6.2. Descrição detalhada do objeto, indicando, quando for o caso, o quantitativo e as 
especificações dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos 
serviços.  

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na prestação dos serviços.  

5.9. Quando se tratar de cooperativa de serviço, o licitante preencherá, no campo 
condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de 
que trata o art. 22, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 
9.876, de 26.11.99, no art. 72 da Instrução Normativa/RFB Nº 971, de 13 de novembro 
de 2009 (DOU 17.11.2009). 

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação.  

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances.  

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro 
e os licitantes.  
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6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do objeto.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances.  

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes.  

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente do lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, 
na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.  

6.14. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos serviços:  

6.14.1. Prestados por empresas brasileiras;  

6.14.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País.  

6.15. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para 
o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.  

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.  

7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o 
estimado pela Administração ou manifestamente inexequível.  



 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 

Pregão Eletrônico DESENVOLVE 002/2015-Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

www.desenvolve-al.com.br 
 

 

7.3. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, 
comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, serão efetuadas diligências na forma 
do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo de:  

7.4.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

7.4.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas 
em dissídios coletivos de trabalho;  

7.4.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto 
ao Ministério da Previdência Social;  

7.4.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;  

7.4.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  

7.4.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração 
ou com a iniciativa privada; 

7.4.7. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;  

7.4.8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;  

7.4.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 
pesquisa;  

7.4.10. Estudos setoriais;  

7.4.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  

7.4.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 
favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços;  

7.4.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  

7.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita.  

7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, 
estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da 
proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 
aceita pelo Pregoeiro.  
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7.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

7.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a continuidade da mesma.  

7.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  

7.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

7.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes.  

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros:  

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

8.1.3. Cadastro das Empresas Inidôneas e Suspensas do Estado de Alagoas – CEIS, 
mantido pela Controladoria-Geral do Estado de Alagoas 
(www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceisal/superintendencia/correi
cao/ceis-al);  

8.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  

8.1.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.  

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação.  

8.4. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
– SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à 
qualificação econômico-financeira.  

8.4.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF.  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceisal/superintendencia/correicao/ceis-al
http://www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceisal/superintendencia/correicao/ceis-al
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 

Pregão Eletrônico DESENVOLVE 002/2015-Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

www.desenvolve-al.com.br 
 

 

8.4.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do 
sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove 
o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas 
de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 
123, de 2006.  

8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados nos níveis habilitação jurídica, 
regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira do Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar ou complementar a 
documentação a eles relativa.  

8.6. Habilitação jurídica:  

8.6.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

8.6.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores;  

8.6.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência;  

8.6.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores;  

8.6.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio – DNRC;  

8.6.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede;  

8.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização;  

8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  

8.8. Regularidade fiscal e trabalhista:  

8.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  

8.8.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados);  

8.8.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);  
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8.8.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  

8.8.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;  

8.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

8.8.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 
equivalente, na forma da lei;  

8.9. O licitante detentor do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação.  

8.10. Qualificação Econômico-financeira:  

8.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica;  

8.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta;  

8.10.2.1. No caso de licitação para locação de materiais, não será exigido da 
microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada 
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro;  

8.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade;  

8.10.3. Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais 
ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas:  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------;  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  
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Ativo Circulante  

LC = -----------------------;  

Passivo Circulante 

 

8.11. As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de:  

8.11.2. Comprovação de aptidão para a prestação de serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação 
de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 8.11.2.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo 
um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado 
em prazo inferior.  

8.11.2.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  

8.11.2.3. Sempre que solicitado, o licitante disponibilizará todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, inclusive, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que dá suporte ao atestado, endereço atual 
da contratante e local em que foram prestados os serviços.  

8.12. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte 
documentação:  

8.12.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 
de 1971;  

8.12.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI;  

8.12.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço;  

8.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;  

8.12.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 
cooperados que executarão o contrato;  

8.12.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: a) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 
assembleia; b) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias; c) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato 
em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e d) ata da sessão que os 
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;  

8.12.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 
exigida pelo órgão fiscalizador. 
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8.13. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão ser apresentados pelos licitantes, via e-mail olivania.silva@desenvolve-
al.com.br, no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 
reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde 
que conferido (s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para 
análise, no prazo de 5 (cinco) dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via 
e-mail;  

8.14. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a 
licitante será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período.  

8.14.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sendo 
concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma.  

8.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital.  

8.17. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 60 (sessenta) minutos, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá:  

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;  

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento.  

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 
for o caso.  

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

10. DOS RECURSOS  

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.  

mailto:olivania.silva@desenvolve-al.com.br
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10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente.  

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 
pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a contar do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses.  

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital.  

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 
a regular decisão dos recursos apresentados.  

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

12. DO TERMO DE CONTRATO  

12.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de 
vigência e execução da contratação, referente ao serviço de manutenção, é de 12 (doze) 
meses, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, 
prorrogável na forma do art. 57 da Lei n° 8.666/93.  

12.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

12.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data de seu recebimento.  

12.3. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  

12.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta 
“online” ao SICAF, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  
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12.4.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os 
sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar 
documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação. 

12.4.2. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação no 
prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital 
e anexos.  

12.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar 
que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 
recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a 
ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.  

13. DO REAJUSTE  

13.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno 
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, 
pela variação do IGPM vigente. 

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

13.3. Competirá à Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, 
sendo que, se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o 
contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao 
reajuste.  

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 
no Termo de Contrato.  

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Contrato.  

16. DO PAGAMENTO  

16.1. A forma de pagamento está prevista no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

16.2. O pagamento deverá ser efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através 
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
contratado.  

16.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais 
empregados.  

16.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 
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ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante.  

16.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

16.5.1. Não produziu os resultados acordados;  

16.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida;  

16.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

16.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento.  

16.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. Não estando o 
contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os sítios oficiais emissores 
de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido que comprove 
o atendimento das exigências de habilitação.  

16.8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.  

16.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência 
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

16.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 
à contratada a ampla defesa.  

16.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação.  

16.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente. 

16.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável.  

16.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
Lei Complementar nº 123, de 2006.  
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17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

17.1. O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações administrativas 
previstas na Lei nº 10.520, de 2002, e na Lei nº 12.846, de 2013, ficará sujeito, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções nelas previstas, observado o 
Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.  

17.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou 
adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 2000.  

17.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

17.4. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Contrato.  

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.  

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
olivania.silva@desenvolve-al.com.br, ou por petição dirigida ou protocolada no 
endereço da sede da DESENVOLVE.  

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 
horas.  

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame.  

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 
indicado no Edital.  

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame.  

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 
por qualquer interessado. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
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jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na Administração.  

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público.  

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.  

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.comprasnet.gov.br e www.desenvolve-al.com.br, e também poderá ser lido ou 
obtido na sede da Agência de Fomento de Alagoas S/A-DESENVOLVE, nos dias úteis, 
no horário das 08:00 horas às 17:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

19.10.1. ANEXO I - Termo de Referência;  

19.10.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;  

19.10.3. ANEXO III – Proposta de Preços 

 

Maceió (AL), 02 de dezembro de 2015 

 

Olivânia Hipólito da Silva 

Pregoeira 

 

Luciano Silveira Melo 

Equipe de Apoio 

 

 

 



 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 

Pregão Eletrônico DESENVOLVE 002/2015-Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

www.desenvolve-al.com.br 
 

 

ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO DESENVOLVE Nº 002/2015 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
fornecimento de licença de uso de sistema de gestão em: Folha de Pagamento e Ponto 
Eletrônico. 

Os serviços técnicos especializados a serem contratados, compreendem a integração 
com o legado, migração de dados, testes, implantação em ambiente físico da 
CONTRATADA com acesso remoto para a CONTRATANTE operação inicial assistida, 
treinamento, manutenção / garantia, conforme detalhado nos itens deste Termo de 
Referência. 

Os produtos acima passam a ser referidos no restante deste termo respectivamente 
como: 

Softwares adicionais integrantes da solução, assim entendidos como todos os outros 
softwares que não fazem parte do sistema, mas que serão utilizados na implementação 
e operacionalização da solução – Softwares Adicionais; 

Serviços de treinamento - Treinamento; 

Serviços de manutenção/garantia - Manutenção ou Garantia; 

1.1 - DETALHAMENTOS DO OBJETO 

1.1.1 - O Sistema de Folha de Pagamento e Ponto Eletrônico abrange os seguintes 
tópicos: 

Cessão de direito de uso pelo Contratado de um Sistema de gestão contemplando 
(Folha de Pagamento, Ponto Eletrônico);  

Fornecimento em caráter definitivo e garantia de licenças de uso, de todos os softwares 
adicionais necessários à instalação e que não sejam partes integrantes da solução, 
abrangendo suporte e atualização de versão durante o período de vigência do contrato; 

Prestação de serviços especializados de consultoria para adaptação do sistema às 
necessidades da DESENVOLVE/AL e sua implantação no ambiente físico da 
CONTRATADA, permitindo o acesso remotamente no ambiente da DESENVOLVE/AL; 

Serviços de Suporte ao Produto e Atualizações de Software; 

Treinamento dos funcionários da DESENVOLVE/AL no uso, operação e administração 
do sistema (conforme item 7 deste memorial descritivo). 

1.1.2 - Os serviços de implementação incluem:  

CUSTOMIZAÇÕES. Os serviços de customização prestados na implementação são 
referentes ao desenvolvimento de funcionalidades que não são atendidas pelo software 
núcleo ou softwares adicionais, mas que deverão compor a solução integrada; 



 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 

Pregão Eletrônico DESENVOLVE 002/2015-Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

www.desenvolve-al.com.br 
 

 

MIGRAÇÃO DE DADOS. A validação de dados será de responsabilidade da 
DESENVOLVE/AL.  

INTEGRAÇÃO COM OS SISTEMAS LEGADOS. Por integração com os sistemas 
legados, entende-se a análise de soluções, construção de interfaces, preparação de 
rotinas de exportação e importação de dados; 

As alterações nos sistemas legados para integração são de responsabilidade da 
DESENVOLVE/AL; 

O desenvolvimento de componentes e/ou interfaces no sistema adquirido para 
integração com os sistemas legados é de responsabilidade do Contratado;  

Os testes do sistema, tanto os modulares quanto os integrados, serão efetuados em 
parceria do Contratado com a DESENVOLVE/AL; 

Possuir planos de contingência, backup e recovery; 

Produção inicial assistida durante 90 dias. 

FOLHA DE PAGAMENTO: 

• Facilidade na criação de novos eventos a serem usados nos cálculos; 

• Duplicação de tabelas de eventos e sincronização automatizada destas tabelas; 

• Tratamento diferenciado por sindicato (patronal e laboral); 

• Cadastro de rotinas de cálculo específicas do sindicato; 

• Tabela de feriados parametrizada por filiais; 

• Programações prévias de afastamentos, férias e rescisões; 

• Lançamentos antecipados de verbas para a folha, sendo levadas automaticamente 
para o cálculo; 

• Projeções de cálculos de folhas de pagamentos futuras com fechamento automático; 

• Acertos e conferência individual em uma única tela e com recálculo dos impostos 
devidos; 

• Atualização automática da CTPS, com geração de documento padrão do MTE; 

• Emissão do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) parametrizado pelo usuário; 

• Emissão das guias e atualizações (DARF, GPS e GFIP); 

• Controle e emissão de GPS individualizada e RPCI do Contribuinte Individual (IN89); 

• Contabilização dos valores da folha de pagamento por departamento e centro de custo; 

• Geração de provisões de férias e 13º salário juntamente com o cálculo da folha; 

• Lançamento de valores que comporão as médias e acumuladores para os documentos 
legais; 

• Criação de regras de cálculos específicas para cada empresa; 



 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 

Pregão Eletrônico DESENVOLVE 002/2015-Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

www.desenvolve-al.com.br 
 

 

• Compensação do valor do INSS para empregados com duplo vínculo empregatício e 
contribuintes individuais; 

• Relatórios detalhados e flexibilidade em formatações de leiautes. 

PONTO ELETRÔNICO: 

       Apuração em tempo real dos registros de entrada e saída dos empregados: 

        Levantamento de horas trabalhadas (diário, semanal e mensal); 

        Sistema de Banco de Horas; 

        Escalas e horas extras diferenciados por categoria sindical vigente; 

        Módulo integrado automaticamente com a folha de pagamento. 

        Gerador de Relatórios; 

        Emissão de relatórios com diversas opções de filtro; 

        Emissão de relatórios com exibição em tela, impressão ou exportação; 

        Integração com qualquer modelo de relógio de ponto; 

        Atender a legislação trabalhista vigente; 

        Compensação de horas; 

        Justificativas para período integral e/ou parcial; 

        Opção de horário rígido e horário flexível; 

        Abono individual e/ou em grupo; 

        Opção flexível de carga horária por dia de trabalho, dentro do mesmo mês;   

1.2 - NÚMEROS DE LICENÇAS DO SISTEMA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

O número previsto a ser cotado de licenças é de 02 (dois), podendo esse total ser 
alterado conforme a necessidade identificada ao longo da implementação, sendo certo 
que a DESENVOLVE/AL adquirirá um número mínimo de 02 (dois). 

• Todas as licenças terão acesso completo aos módulos do Sistema item 1.1.1; 

• Após o processo de implantação deverá a licitante fornecer serviços de suporte e 
manutenção/atualização da solução pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses. 

• Em caso de incapacidade de fornecimento, em qualquer tempo, dos serviços de 
suporte e manutenção deverá a licitante disponibilizar, sem ônus para a 
DESENVOLVE/AL, todos os códigos fonte da solução. 

1.3 - BANCO DE HORAS PARA CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA 

A licitante deverá apresentar o preço de 1.000 horas para customizações. 

Este banco de horas será utilizado durante a implementação, de acordo com as 
necessidades encontradas durante o processo. A métrica e a produtividade usadas para 
medir a utilização do banco de horas serão negociadas entre a DESENVOLVE/AL e a 
licitante, quando do início dos trabalhos.  
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1.4 - GARANTIA 

• A garantia de suporte técnico, de atualização de versões, de manutenção corretiva e 
de adequações à legislação vigente, dos softwares adicionais, terá validade durante o 
prazo de vigência do contrato. 

• Garantia dos Programas – O contratado garante a operacionalidade dos programas 
originais por prazo indefinido. 

• A garantia dos serviços de implementação realizados terá validade de 12 (doze) meses 
após a entrada, definitiva, de todos os módulos.  

• As versões contendo alterações legais de âmbito federal, estaduais e municipais 
deverão ser apresentadas a DESENVOLVE/AL dentro do prazo de implantação da nova 
exigência legal. 

1.5 - CONDIÇÕES GERAIS  

• Os serviços de implementação do sistema serão realizados em Maceió/AL, quando a 
execução dos serviços assim o exigir. 

• Caberá o contratado disponibilizar para seus profissionais, ao seu encargo, as 
estações de trabalho providas dos softwares necessários ao desempenho de suas 
atividades. 

• Caso seja necessário, serão exigidas adequações das estações de trabalho nos 
padrões de segurança definidos pela Gerência de Tecnologia da Informação da 
DESENVOLVE/AL.  

• Os testes unitários e integrados serão elaborados e efetuados em parceria pelo 
Contratado e a DESENVOLVE/AL.  

• A DESENVOLVE/AL reserva-se o direito, de mediante comunicação formal, contestar 
nível de serviço prestado e requerer substituição dos profissionais alocados. 

• Será considerada concluída a implantação do sistema, quando os sistemas estiverem 
prontos para a utilização, devidamente validado em documento formal entregue pelas 
áreas afins. 

1.6 - SUPORTE E MANUTENÇÃO 

• Durante a implementação o Contratado deverá garantir todo e qualquer suporte, 
manutenção e/ou troca de versão do sistema apresentados. Estes serviços deverão 
obedecer aos níveis de atendimento apresentados no item 4 – Níveis de Serviço – do 
Memorial Descritivo. 

2 - AMBIENTE DE PROCESSAMENTO 

Os sistemas serão implantados em ambiente físico da CONTRATADA, sendo esta 
responsável pela distribuição remota, via Terminal Service, para DESENVOLVE/AL.  

3 - DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES ADCIONAIS 

É permitida a oferta de software complementar ao núcleo básico do sistema, por parte 
da licitante, desde que seja integrado e que essa integração seja garantida pelo licitante.  

 



 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 

Pregão Eletrônico DESENVOLVE 002/2015-Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

www.desenvolve-al.com.br 
 

 

4 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS 

4.1 – NÍVEIS DE SERVIÇO 

O suporte técnico deverá ser prestado pela licitante, via Internet, telefone, fax ou e-mail, 
para esclarecimento de dúvidas, auxílio na execução de rotinas e na solução de 
problemas de utilização e administração, durante o período em que o contrato estiver 
vigente; 

Obs.: Os serviços de atendimento de suporte, remoto ou local, deverão ser em período 
8x5 (oito horas por dia nos cinco dias da semana) no qual o início do atendimento ocorra 
da seguinte forma: 

Prioridade 1 – parada total do sistema produtivo: 30 min; 

Prioridade 2 – sistema produtivo comprometido: 4 horas; 

Prioridade 3 – Erro detectado numa funcionalidade: 24 horas; 

Prioridade 4 – Problema de documentação: 48 horas. 

4.2 O SISTEMA DEVERÁ INCLUIR, OBRIGATORIAMENTE, OS ITENS ABAIXO, SEM 
NECESSIDADE DE CUSTOMIZAÇÕES ADICIONAIS.  

Características de Construção 

Controle de acesso de usuários a partir de senhas; 

O Sistema deve possuir capacidade para suportar grandes volumes de dados e alta 
escalabilidade vertical e horizontal; 

Permitir migrações de dados da DESENVOLVE/AL, contidos nos sistemas atuais de 
contabilidade, fiscal, cadastro de fornecedores clientes bem como o sistema financeiro. 

O sistema deve permitir que a empresa possa desenvolver seus relatórios com 
ferramentas de extração de dados e acoplá-las aos menus dos usuários, tornando assim 
o seu uso natural por parte dos mesmos; 

Uma única transação executada pelo usuário deve desencadear todas as ações a ela 
pertinentes, ou seja, processos totalmente integrados entre si, em processamento on-
line.  

As validações e atualizações das bases de dados devem ser implementadas / 
armazenadas on-line no Banco de Dados. 

Integração com ferramentas de escritório (MS Office 2003 ou superior) e serviços de 
Agenda e Correio Eletrônico compatíveis com IMAP, SMTP, POP3 e plenamente 
integrado com Microsoft Exchange 2010.  

Ser operado a partir de estações de trabalho locais ou remotas, conectadas à LAN (via 
Ethernet) ou à WAN (via Frame Relay, X25, SLDD, VPN), sem restrições de 
desempenho ou tempo de resposta, considerando os limites tecnológicos do tipo de 
acesso utilizado.  

Permitir parametrização, ou seja, suportar a adaptação de diversos processos de 
negócios, sem necessariamente implicar em novos desenvolvimentos ou alteração de 
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programas existentes. Esta parametrização poderá ocorrer em telas, tabelas, títulos, 
legendas, cálculos, consistência / validações, dentre outros. 

As mensagens, inclusive de erro, e telas do sistema devem ser exibidas em português. 

Deverá possibilitar o uso de multi-moeda em campos monetários. 

Deverá possibilitar o uso de estrutura de multi-empresa. 

Deverá ter recursos parametrizáveis e flexíveis para configurar os campos de dados 
com características e tamanhos próprios, tais como: conta contábil, codificação de 
materiais, localização física de ativos, etc.; 

Deve possuir mecanismo para criação de perfis de usuários baseados em papéis e 
funções, possibilitando restrição de uso e acesso por transações; 

Oferecer no próprio sistema facilidades de realização de consultas parametrizáveis 
(relatórios e gráficos adicionais), não estruturadas, utilizando múltiplos critérios (criação 
de formulas, definição de filtros, níveis de quebra, condições, exceções, entre outros). 
Estas consultas deverão ser catalogadas para utilização futura; 

Permitir a criação de campos adicionais, filtros adicionais nas telas de consulta e 
configuração dos dados que deverão ser apresentados, tudo isso configurável no âmbito 
do usuário; 

Dispor de botões de atalho para as principais tarefas; 

Dispor de Help sensível ao contexto; 

O sistema deverá exibir as informações em vídeo antes de sua impressão ou 
armazenamento em arquivos; 

Fornecer mensagens informativas em transações demoradas; 

Permitir implantação e customização de forma modular; 

Ser desenvolvido e codificado para ambiente operacional de 32 e 64 bits;  

Tratar o retorno de informações de consultas on-line efetuadas pelos usuários através 
do controle e paginação dos dados, evitando o tráfego de grandes volumes de dados 
do servidor para a estação cliente em um único pedido de leitura; 

Permitir armazenar e acessar dados não estruturados, tais como: imagens, sons, texto, 
planilhas; 

Possuir integração nativa entre todos os componentes da solução proposta, com fácil 
utilização, sem necessidade de codificações; 

Deve possuir logs para controle de acesso configuráveis pelo administrador do sistema 
na DESENVOLVE, permitindo inclusive guardar dados originais quando houver 
exclusões ou alterações; 

Garantir a recuperação de dados históricos independente de mudanças de estruturas 
nas tabelas ao longo da vida do sistema; 

Permitir navegação nos dados utilizando mecanismo de “drill down e “drill up”; 
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Todos os módulos devem ser 100% compatíveis com a legislação vigente nos âmbitos 
federal, estadual e municipal, incluindo a disponibilização de informações exigidas pelos 
órgãos fiscalizadores, tais como Receita Federal, INSS, Secretaria da Fazenda de 
Alagoas e Secretarias de Finanças municipais de Maceió.  

4.3 - SEGURANÇA E RECURSOS DE ACESSO  

O acesso ao sistema deverá ser autorizado mediante a senha única e individual e com 
rastreabilidade; 

As rotinas de segurança do sistema devem permitir o acesso dos usuários somente ao 
conjunto de objetos do sistema (telas, transações, áreas de negócio, etc.) autorizado 
individualmente a cada usuário ou a seu grupo de usuários; 

O sistema deverá ter recursos de trilha de auditoria permitindo o rastreamento de 
transações efetuadas: quem efetuou, quando efetuou, onde efetuou o que efetuou e tipo 
de alteração efetuada (inclusão, alteração, exclusão) Estes recursos deverão ser 
habilitados apenas nas funções que serão determinadas pela DESENVOLVE/AL;  

Garantir a integridade das informações através de controle de transações em todas as 
funções do sistema (desfazer transações incompletas); 

Acesso a partir de uma única estrutura de menus; 

Permitir o registro e bloqueio de acesso para o caso de tentativas de acesso indevido, 
sendo esta função totalmente parametrizável.  

4.4 - ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES. 

O sistema terá sua implantação / atualização da versão pelo setor de Tecnologia da 
informação da CONTRATADA sem a participação de consultores ou técnicos da 
DESENVOLVE/AL; 

Permitir reaproveitamento total das parametrizações efetuadas na implantação de 
novas versões dos módulos do sistema informatizado; 

4.5 - DOCUMENTAÇÃO 

A documentação mínima exigida é: 

Documentação específica para administradores e para usuários; 

Documentação específica para treinamento, em português; 

Documentação das customizações realizadas, em português;  

Documentação referente a rotinas de contingência, em português; 

Help on line em português; 

Documentação referente ao Dicionário e Estrutura de Dados;  

Disponibilizar toda e qualquer documentação, projetos, manuais, etc., produzidos 
durante a execução do objeto do Contrato, gravados em CD-ROM, com documentos 
nos padrões de mercado;  
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5 - METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

Os serviços a serem contratados possuem natureza técnica e deverão ser prestados de 
forma continuada, segundo metodologia e cronogramas de atendimento a serem 
apresentados junto à proposta técnica da empresa licitante. 

As decisões quanto às parametrizações e customizações da solução apresentada pela 
licitante serão precedidas da modelagem e redesenho dos processos pertinentes, os 
quais, necessariamente, se farão mediante o emprego de metodologia e ferramentas 
compatíveis. 

À licitante cabe o fornecimento da metodologia, das ferramentas de software de 
modelagem e redesenho de processos durante o processo de implementação da 
solução apresentada. 

A administração do projeto empregará software de planejamento e controle de 
atividades compatíveis com esta metodologia. 

A Metodologia deverá compreender, também, as seguintes fases: 

• Planejamento da Implantação; 

• Avaliação operacional da situação encontrada; 

• Definição do novo modelo de negócios; 

• Desenvolvimento e parametrização do sistema; 

• Implementação e testes unitários e integrados em ambiente de desenvolvimento, 
homologação; 

• Conversão de dados dos sistemas legados substituídos; 

• Entrada em operação e testes integrados em ambiente definitivo de produção; 

• Acompanhamento após entrada em operação  

• Estrutura de gerenciamento, acompanhamento e execução do projeto, 
compreendendo os recursos humanos necessários tanto do Contratado, como da 
DESENVOLVE/AL. 

Anexo à Proposta Comercial, a licitante deverá incluir a descrição detalhada das fases 
previstas na metodologia, bem como o seu cronograma de implementação. 

6 - CRONOGRAMA E PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

O Sistema Integrado, objeto desta licitação, deverá ser implantado num prazo máximo 
de 30 (trinta) a contar da data da publicação do contrato.  

A empresa licitante que não disponibilizar implantação do sistema no prazo supra estará 
automaticamente desclassificada. O prazo acima especificado inclui todas as fases da 
metodologia com, no mínimo, as seguintes atividades: 

• Identificação das necessidades de mudanças em processos da DESENVOLVE/AL ou 
customização do sistema; 

• Integração por interface com os demais sistemas da DESENVOLVE/AL; 

• Treinamento técnico e funcional da equipe da DESENVOLVE/AL; 
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• Testes do sistema, incluindo a integração entre módulos; 

• Implantação definitiva do sistema e sua entrada em operação; 

O cronograma de serviços, a ser elaborado pela empresa licitante deverá incluir suas 
etapas com o prazo e o produto de cada etapa. 

7 - TREINAMENTO MÍNIMO EXIGIDO 

Esta etapa inclui o treinamento técnico e funcional referente ao sistema para os 
colaboradores da DESENVOLVE/AL. 

O treinamento será constituído de: 

• Treinamento para cada módulo adquirido, de acordo com o cronograma de 
implantação, visando capacitar funcionários da DESENVOLVE/AL a operar o sistema 
plenamente, utilizando todos os recursos existentes. 

Este treinamento deverá ser ministrado para, pelo menos, 04 (quatro) colaboradores da 
Desenvolve/AL ligados às rotinas operacionais; 

• Treinamento visando capacitar funcionários técnicos, setor de Tecnologia da 
Informação da DESENVOLVE/AL. Esses treinamentos deverão ser ministrados para 
dois técnicos. Após os treinamentos, os funcionários, deverão possuir visão global de 
funcionamento do sistema, bem como ter condições para parametrizar o sistema. 

Caberá ao Licitante instalar o sistema de treinamento, bem como prover o material 
didático e os manuais necessários ao treinamento, todos em português. 

O treinamento será ministrado nas instalações da DESENVOLVE/AL. 

Toda a despesa decorrente do treinamento (instrutores, material didático, 
deslocamento, hospedagem, certificados e infraestrutura), será de exclusiva 
responsabilidade do Licitante. 

Caso a DESENVOLVE/AL verifique o não atendimento de suas expectativas, caberá ao 
Licitante refazer os módulos que não tiveram o atendimento adequado, de forma a sanar 
os problemas encontrados. 

8 - EQUIPE DO PROJETO 

A licitante deverá apresentar uma composição detalhada dos recursos humanos da 
licitante e da DESENVOLVE/AL, por fase / atividade, necessários ao desenvolvimento 
dos serviços.  

A equipe técnica da licitante deverá conter no mínimo: 

• Gerente de projeto; 

• Analista de sistemas; 

• Dois Consultores de negócio, responsáveis pelas atividades de configuração, 
treinamento e apoio ao usuário; 

9 - DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

Todas as atividades realizadas na execução dos serviços deverão ser supervisionadas 
por mecanismos de controle de qualidade incidentes em três momentos, a saber: 
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• Preliminarmente ao início da execução; 

• Durante a execução; 

• Ao término da execução   

Esses mecanismos de controle deverão ser exercidos tanto pela licitante, quanto 
DESENVOLVE/AL. Para tanto, a metodologia da licitante deverá contemplar esses 
mecanismos, prevendo, no mínimo: 

• A verificação da qualidade e correção na prestação dos serviços; 

• A realização de reuniões de coordenação para planejamento, organização e avaliação 
da prestação dos serviços; 

• A proposição de modificações na sistemática de prestação dos serviços, dentre outras. 

10-DEFINIÇÃO E DIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

A licitante deverá apresentar na proposta técnica, o dimensionamento da infraestrutura 
tecnológica necessária ao funcionamento e operação do sistema, objeto da licitação, 
considerando: 

• Para definição da infraestrutura, a licitante deverá considerar os dados disponíveis no 
edital. A licitante poderá obter junto Gerencia de Tecnologia da Informação da 
DESENVOLVE/AL, outras informações necessárias ao adequado dimensionamento da 
infraestrutura tecnológica; 

• Disponibilidade no regime 24x7; 

A solução deverá ter plano de contingência, para que o seu ambiente de contingência 
opere o mais aproximado possível do ambiente de produção; 

• A proposta de infraestrutura apresentada poderá ser adequada, pela licitante, até 30 
dias após o início dos trabalhos; 

11 - MATURIDADE E EXPERIÊNCIA 

O sistema ofertado deverá ter pelo menos cinco anos de comercialização e operação 
no mercado brasileiro.  

12 - PRAZO DE VIGÊNCIA E FORMA DE PAGAMENTO 

O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, contados da 
data de publicação do contrato no DOE/AL. 

Com relação ao pagamento, será efetuado da seguinte forma:  

 A cessão de uso do sistema de gestão (ponto eletrônico e folha de pagamento), 
a implantação, a integração, a migração, testes e treinamento, serão pagos em 
parcela única, após a conclusão e aceitação pela DESENVOLVE/AL. 

 O serviço de manutenção, será pago mensalmente, em 12 (doze) parcelas 
iguais, sendo a primeira efetuada, após 30 dias da data de publicação do 
contrato no DOE/AL. 

 Todos os pagamentos devem ser efetuados mediante comprovação das 
regularidades fiscais e apresentação de Nota Fiscal. 
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13 – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

Tanto a fiscalização como também a gestão do contrato, será feita pelo colaborador Sr. 
Sandrisley Sandis Monteiro Simões, Analista Administrativo, matrícula: 250539 – 
Desenvolve/AL. 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO DESENVOLVE Nº 002/2015 

    MINUTA CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO Nº (...)/(20...), QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE FOMENTO DE 
ALAGOAS S/A E A EMPRESA (...) PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  

 

CONTRATANTE: A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A-DESENVOLVE, 
inscrita (o) no CNPJ sob o nº 10.769.660/0001-95 e com sede na Rua Dr. Antonio 
Cansanção, 465, Ponta Verde, Maceió/AL, representado pelo seu Diretor Presidente, o 
Sr. Antonio José Pinaud de Oliveira Cunha, inscrito no CPF sob o nº (...); 

CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...) e estabelecida 
na (...endereço...), representada pelo seu (...cargo do representante legal...), Sr. 
(...nome...), inscrito no CPF sob o nº (...), de acordo com a representação legal que lhe 
é outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto social...);  

Os CONTRATANTES, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, 
e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente 
Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada  

para fornecimento de licença de uso de sistema de gestão (Folha de Pagamento e Ponto 

Eletrônico) em caráter definitivo, compreendendo, ainda, a implantação em ambiente 

físico da CONTRATANTE, integração com o legado, migração de dados, testes, 

treinamento e manutenção/garantia, que serão prestados nas condições estabelecidas 

no Edital do Pregão Eletrônico (...) nº (...)/(20...) e na proposta nele vencedora, os quais 

integram este instrumento, independente de transcrição.  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência e execução de 12 (doze) meses, 
contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir 
de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, podendo ser 
prorrogado na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.  

2.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.  

2.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 
aditivo.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO  

3.1. O valor global da contratação é de R$ (...) (...por extenso). 



 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 

Pregão Eletrônico DESENVOLVE 002/2015-Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

www.desenvolve-al.com.br 
 

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas para atender a esta licitação correrão por conta de recursos oriundos 
do Governo do Estado de Alagoas, através do Programa de Trabalho – Manutenção 
Atividade do órgão, PTRES 292001, Plano Interno 001764, Fonte 0100-recursos 
ordinários do orçamento vigente, elementos de despesas 339039-Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante da seguinte forma:  

5.1.1. A cessão de uso do sistema de gestão (ponto eletrônico e folha de pagamento), 
a implantação, a integração, a migração, testes e treinamento, serão pagos em parcela 
única, após a conclusão e aceitação pela DESENVOLVE/AL. 
5.1.2. O serviço de manutenção, será pago mensalmente, em 12 (doze) parcelas 
iguais, sendo a primeira efetuada, após 30 dias da data de publicação do contrato no 
DOE/AL. 

5.1.3. O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através 
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
contratado.  

5.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais 
empregados.  

5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 
ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante.  

5.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

5.5.1. Não produziu os resultados acordados;  

5.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida;  

5.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento.  
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5.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

5.7.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os 
sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar 
documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação.  

5.8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, 
no mesmo prazo, apresente sua defesa.  

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência 
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

5.10. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias 
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 
à contratada a ampla defesa.  

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação.  

5.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente.  

5.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável.  

5.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
Lei Complementar nº 123, de 2006.  

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

 6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno 
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, 
pela variação do IGPM vigente.  

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

6.3. Competirá à Contratada exercer, perante o Contratante, seu direito ao reajuste, 
sendo que, se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o 
contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao 
reajuste. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  
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7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada e os 
materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência e na 
proposta.  

7.2. A execução dos serviços será iniciada a partir da data de publicação do extrato 
deste contrato no DOE/AL.  

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias 
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes no Termo de Referência e na proposta.  

7.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.  

7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e 
quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado.  

7.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato 

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO  

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.  

8.2. A fiscalização, o acompanhamento e a gestão do contrato será realizada pelo 
colaborador desta Agência, o Sr. Sandrisley Sandis Monteiro Simões, Analista 
Administrativo, matrícula 250539. 

8.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos no Termo de Referência e na proposta. 

8.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:  

8.4.1. Os resultados alcançados em relação ao objeto contratado, com a verificação dos 
prazos de execução e da qualidade demandada;  

8.4.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 
profissional exigidas;  

8.4.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais, equipamentos e utensílios 
utilizados;  

8.4.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;  

8.4.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e  

8.4.6. A satisfação da Administração usuária.  
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8.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

8.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na 
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 
marca, qualidade e forma de uso.  

8.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

8.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 
neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

9.1. São obrigações da Contratante:  

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais, do Termo de Referência e da sua proposta;  

9.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis;  

9.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

9.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

9.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
fornecida pela Contratada.  

9.2. São obrigações da Contratada:  

9.2.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 



 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 

Pregão Eletrônico DESENVOLVE 002/2015-Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

www.desenvolve-al.com.br 
 

 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de 
Referência e em sua proposta;  

9.2.1.1.A contratada deverá realizar e finalizar a implantação do sistema integrado, 
objeto deste Termo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do 
extrato do contrato no DOE/AL. 

9.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

9.2.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;  

9.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos;  

9.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.2.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante;  

9.2.7. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no 
Termo de Referência;  

9.2.8. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços;  

9.2.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

9.2.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  

9.2.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato;  

9.2.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 
8.666, de 1993.  

10. CLÁUSULA ONZE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 
10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:  
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10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

10.1.3. Fraudar na execução do contrato;  

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

10.1.5. Cometer fraude fiscal;  

10.1.6. Não mantiver a proposta;  

10.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 
administrativo;  

10.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 
contratuais;  

10.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 
com a administração pública;  

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas Lei 
nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, observado o 
Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.  

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
a Contratada que:  

10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos;  

10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.  

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 6.161, de 2000.  

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

11. CLÁUSULA ONZE – RESCISÃO  

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.  

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 



 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - CEP: 57.035-190 

Pregão Eletrônico DESENVOLVE 002/2015-Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 
CNPJ 10.769.660/0001-95 

www.desenvolve-al.com.br 
 

 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e 
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
Contratada o direito à prévia e ampla defesa.  

11.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso:  

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

11.5.3. Indenizações e multas.  

12. CLÁUSULA DOZE – VEDAÇÕES  

12.1. É vedado à Contratada:  

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;  

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 
da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.  

13. CLÁUSULA TREZE – ALTERAÇÕES  

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993.  

13.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato.  

14. CLÁUSULA CATORZE- DO SIGILO 

14.1. A CONTRATADA obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre 
quaisquer dados, materiais, técnicas comerciais, inovações e aperfeiçoamentos da 
CONTRATANTE de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venha a ser 
confiado em razão deste Contrato, não podendo divulgar, reproduzir ou utilizar a 
qualquer tempo que seja na vigência ou após do presente contrato.  

15. CLÁUSULA QUINZE– DOS CASOS OMISSOS  

15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e nas demais normas de 
licitações e contratos administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e normas e 
princípios gerais dos contratos.  

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – PUBLICAÇÃO  
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16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.  

17. CLÁUSULA DEZESSETE– FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Comarca de Maceió – AL.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de contrato foi lavrado em (...) 
vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contratantes.  

Maceió (AL), em (...) de (...) de (...). 

CONTRATANTE   

CONTRATADA  

TESTEMUNHA 1  

CPF Nº  

TESTEMUNHA 2 

CPF Nº 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO DESENVOLVE Nº 002/2015 

    PROPOSTA DE PREÇO  

Fornecimento de licença de uso de sistema de gestão (Folha de pagamento e Ponto 
Eletrônico) e manutenção, na forma e exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

 

Razão Social da Licitante: 

CNPJ: 

Endereço:          CEP: 

Telefone:    Fax:   e-mail: 

Item Descrição detalhada do item  Preço expresso em R$ 

 01  Fornecimento de licença de uso de sistema de gestão 

(folha de pagamento e ponto eletrônico), em caráter 

definitivo, compreendendo, ainda, a implantação em 

ambiente físico da Desenvolve, integração com o 

legado, migração de dados, testes, treinamentos e 

manutenção/garantia.  

 

  PREÇO GLOBAL em R$                                 

 

Validade da proposta: O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data da apresentação desta. 

Prazo de pagamento: A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da 
Administração conforme definido na minuta contratual, Anexo II deste Edital. 

Conta Bancária: Banco XXXXX, Agência XXXX, Conta Corrente XXXXX. 

Declaro:  

1. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os 
impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, 
encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham 
a incidir sobre o objeto da licitação. 

2. Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus 
anexos. 

Maceió, XX de XXXXXXX de XXXX. 

(assinatura do representante legal). 


