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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

TERMO DE REFERENCIA
(Inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

1. OBJETO
(alínea “a”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19) e (Art. 12 -  DM 7.349/19)

O presente Termo de Referência tem por objeto dotar a Prefeitura de duque de 

Caxias de um novo sistema de Protocolo e o conjunto de Hardwares e Softwares, 

necessários à sua operação, contemplando cessão de direito de uso do Software e 

execução de serviços correlatos como a instalação do Software , implantação, migração 

de dados, treinamento, requisitos de suporte, provimento de atualizações e 

acompanhamento durante todo o período contratual, conforme especificações mínimas 

e condições previstas neste Termo de Referência, este objeto enquadra-se como bem 

comum na forma da Lei 10.520/2002.

2. JUSTIFICATIVA
(alínea “b”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

A Administração Pública Municipal possui a obrigação de instrumentalizar sua 

área administrativa com ferramentas de Tecnologia da Informação, de modo a permitir 

maior controle dos processos e documentos com a geração das informações mais 

rápidas e precisas para a tomada de decisões mais eficientes e eficazes.

O uso de um sistema integrado de tramitação de processos e documentos é 

essencial para garantir o adequado controle e a maior fidedignidade do fluxo das 

informações não só no âmbito desta Prefeitura, mas também na relação com Autarquias 

e Fundações, promovendo agilidade e eficiência nas tomadas de decisões.

Nesse sentido, justifica-se a contratação conforme contida neste Termo de 

Referência, primando pela continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido e 

ainda visando à constante modernização da Administração Pública Municipal.
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3. DEFINIÇÃO DAS UNIDADES (ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO) E QUANTIDADES
(alínea “c”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

3.1 Requisitos Funcionais

Neste subcapítulo constam as funcionalidades que deverão estar, 
obrigatoriamente, presente no sistema.

a) Módulo Processos

Funcionalidade
Descrição

[RF1001] Criação de 
Usuários.

Permitir a criação de usuário para acesso ao sistema, definindo-os com 
acesso total ou restrito, identificando o local onde o usuário está lotado;

[RF1002] Cadastro 
de perfis.

Permitir o cadastro de perfis de usuários para definição de acesso aos menus 
e visualização do log dos usuários no sistema, discriminado acessos, 
alterações, etc.

[RF1003] Efetuar 
login.

Autenticação, através de tela singular, com a posição de login e senhas em 
acordo com as especificações constantes do item “SEGURANÇA”.

[RF1004] Atalho na 
Tela Principal para 
consulta rápida de 
Processo.

Permitir consulta rápida pelo número do processo via recurso "auto- 
complete".

[RF1005] Listar Guia 
de Remessa

Mostrar na tela principal listagem das Guias de Remessas pendentes de 
recebimentos do Dia. 
A listagem será composta pelas seguinte colunas: Número da Guia, Data,
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pendentes de 
recebimento.

Secretaria/Setor Origem e Usuário Remetente,' sendo que deverá existir um 
link na coluna Número da Guia direcionando para a tela de recebimento. 
A Listagem deverá ter um temporizador de atualização para verificação de 
novas guias.

[RF1006] Incluir 
Processo Interno.

Permitir a inclusão do processo interno com os seguintes campos:

Número Processo, Data Abertura, Tipo Requerente, Assunto, Complemento 
do Assunto, Número do Documento, email do Requerente, Telefone do 
Requerente, Interessado, Observação, Tipo Documento Origem, Número 
Documento Origem.

Após a confirmação da inclusão, o sistema deverá disponibilizar a impressão 
da Capa do Processo, no rodapé deverá constar a data e hora da impressão 
e indicativo de 1a via.

[RF1007] Incluir 
Processo Externo

Permitir a inclusão do processo Externos campos:

Número Processo, Data Abertura, Exercício, Órgão Externo Origem, Nome 
do Requerente, Interessado, Observação.

[RF1008] Consultar 
processos com 
opções de filtros

Permitir ao usuário realizar consultas de processos por filtros definidos como: 
Por Assunto, Por Interessado, Por Documento do Requerente, Por Nome do 
Requerente, Por Secretária e Setor, Por Processos parados no Setor, Por 
Período de Abertura e Por Matrícula do Funcionário.

[RF1009] Enviar 
Processos

Permitir ao usuário o envio de 1 ou vários processos localizados no setor de 
origem e enviar aos setores de destino, informando o Órgão externo se for o 
caso, do contrário não informar em seguida informar o número do processo 
e adicionar na lista de processos a serem enviados para posterior 
confirmação do envio.

Após a confirmação do envio o sistema deverá disponibilizar a impressão da 
Guia de Remessa.
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[RF1010] Receber 
Guia de Remessa

Permitir ao usuário o recebimento de guias de remessa que foram enviados 
ao seu setor tanto através do código da guia de remessa.

[RF1011] Emitir 
segunda via de guia 
de remessa

Permitir ao usuário a emissão de 2a Via das guias de remessa existentes.

[RF1012] Apensar e 
Desapensar 
Processo, além de

O sistema deve permitir ao usuário Apensar processos em outro processo, 
com relação de 1 pra 1 ou 1 para N processos.

abertura de 
Volumes.

O Mesmo poderá ser feito para desapensar. 
No [RF1007] Enviar processos, deverá informar apenas o número do 
processo "Pai" e na lista de envio aparecer todos os processos apensados 
para que sejam enviados.

Permitir a abertura de volumes nos processos.

[RF1013] Emitir 
segunda via da Capa 
do Processo

Permitir ao usuário a emissão de 2a via da capa do processo. 
Deverá constar no rodapé a data de impressão e o indicativo de 2a via.

[RF1014] Alterar 
senha

O sistema dever permitir ao usuário alterar sua própria senha a qualquer 
momento, seguindo as normas descritas no item “segurança”.

[RF1015] Consulta 
pública de 
processos

O sistema deverá apresentar uma interface a qual será possível a realização 
de consulta de dados básicos de processos sem a necessidade de login. 
Será disponibilizado no Portal da Prefeitura.

[RF1016] Manter 
secretárias

O sistema deverá permitir a realização de inclusões, alterações, exclusões e 
consultas de secretarias do Município.

[RF1017] Manter 
setores

O sistema deverá permitir a realização de inclusões, alterações, exclusões e 
consultas dos Setores das Secretarias Municipais.

[RF1018] Manter 
usuários

Realizar inclusões, alterações, exclusões e consulta de usuários dos setores 
e
configuração dos seus níveis de acesso.
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[RF1019] Manter 
tipos de processos

O sistema deverá permitir a realização de inclusões, alterações, exclusões e 
consultas de tipos de processos.

[RF1020] Manter 
assuntos de 
processos

O sistema deverá permitir a realização de inclusões, alterações, exclusões e 
consultas de assuntos de processos.

[RF1021] Manter 
órgãos externos

O sistema deverá permitir a realização de inclusões, alterações, exclusões e 
consultas de órgãos externos.

[RF1022] Emitir 
relatórios de 
processos em atraso

O sistema deve emitir um relatório de processos em atraso por secretaria, 
setor ou assunto.

[RF1023] Reinclusão 
de Processos no 
Setor Origem

Recurso para Reinclusão de movimentação origem do usuário logado. 
Informando o número do processo o sistema deverá mostrar sua localização 

e ao confirmar a Reinclusão o sistema transfere a localização 
automaticamente para a secretaria e setor do usuário logado.

[RF1024] Tramitação 
do processo entre 
Setores ou 
Tramitação interna 
na Secretaria.

Permitir ao usuário fazer trâmite dos processos entre setores da mesma 
secretária.

Na tela deverá constar os seguintes campos: Prazo em dias, Setor 
Destino,Usuário Destino,Descrição do Motivo. 
Ao confirmar o envio para o setor e usuário, o sistema bloqueia o processo 
para tramitação e somente é liberado após o envio da resposta do usuário 
destino.

[RF1025] Manter 
histórico e gerar 
relatórios dos 
processos.

Manter histórico da tramitação dos processos, assim como permitir gerar 
relatórios de processos parados por locais.

[RF1026] Permitir 
configurar de acordo 
com as 
necessidades.

Permitir configurar o sistema de acordo com as necessidades do Órgão 
Público.
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b) Módulo Documento

Funcionalidade Descrição

[RF2001] Incluir Tipo de 
Documento

Inclusão do Tipo de Documento. 
Será usando na formação da Estrutura (template) do documento.

[RF2002] Incluir 
Estrutura da 
Documento

Inclusão da Estrutura do documento (template) do documento.

[RF2003] Visualização 
do Template do 
documento
estruturado conforme 
[RF1002]

Visualizar Template do documento em formato PDF para conferência da 
estrutura aplicada.
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[RF2004] Incluir 
Documento Interno

Inclusão do documento conforme estrutura montada.

Permitir a inclusão do documento interno com os seguinte campos:

Número do Documento, Exercício Data do Documento, Nome do 
Interessado, Tipo Documento [RF2001] .Indicador de Tramite (sim/Não), 
Assunto, Resumo do Documento.

A apresentação visual do documento deverá ser montada conforme 
estrutura do tipo do documento [RF2002],

[RF2005] Incluir 
Documento Externo

Permitir a inclusão do documento interno com os seguintes campos:

Número do Documento, Exercício Data do Documento, Nome do 
Interessado, Tipo Documento [RF2001], Indicador de Tramite (sim/Não), 
Assunto, Resumo do Documento.

O Documento Externo não é estruturado.

[RF2006] Consulta 
Documentos Emitidos 
no Setor

Permitir ao usuário realizar consultas de Documentos Emitidos pelo setor 
do usuário logado.

Deverão constar filtros de pesquisa como: Número do Documento, Tipo e 
Data Emissão.

A listagem deverá constar as seguintes colunas: Tipo Interno ou Externo, 
Data Emissão, Tipo do Documento, Número do Documento, Secretaria e 
Setor Destino, Data Recebimento do Documento e uma coluna de Ação 
para Editar ou Visualizar a Guia de Remessa.

[RF2007] Enviar 
Documentos

Permitir ao usuário o envio de 1 ou vários documentos localizados no setor 
de origem e enviar ao setor de destino, informando o Tipo se é Interno ou 
Externo, Secretaria Destino e Setor Destino se for interno ou Orgão 
Externo se for externo.
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A tela devera apresenta um Lista com os Documentos emitidos no Setor 
que estão disponíveis para Tramitação.

Na Listagem deverá constar uma coluna de Ação (checkbox) para cada 
Documento da listagem onde o usuário deverá marcar para envio.

Após a confirmação do envio o sistema deverá disponibilizar a impressão 
da Guia de Remessa.

[RF2008] Receber Guia 
de Remessa dos 
Documentos

Permitir ao usuário logado o recebimento de guias de remessa que foram 
enviados ao seu setor.

Informar o Número da Guia de Remessa e o sistema validará a numeração 
e disponibiliza a lista de Documentos para recebimento, após confirmação 
do recebimento o sistema muda status da guia para Recebida.

[RF2009] Vincular 
Documento.

Permitir ao usuário vincular um documento a outro documento.

[RF2010] MPDOC Módulo de recebimento e controle para os documentos específicos do 
Ministério Público.

[RF2011] MPDOC - 
Recebimento

Permitir ao usuário receber documentos de Ministério Público, digitalizar e 
anexar (upload) ao recebimento do documento, Definir prazo de reposta 
em quantidade de Dias corridos. 
Manter o Status "Rascunho".

[RF2012] MPDOC - 
Encaminhamento para 
Responsável pela 
Resposta

Permitir o encaminhamento para a secretaria ou setor responsável pela 
elaboração da Resposta ou definir diretamente um único usuário 
responsável pela resposta.

Manter Status "Enviado para Elaboração".

[RF2013] MPDOC - 
Recebimento do 
Documento para

Permitir o Recebimento do Documento encaminhado para elaboração da 
resposta para Ministério Público. 
O sistema deverá habilitar para recebimento somente os usuários que
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Elaboração da 
Resposta

estão lotados na Secretaria ou no Setor destino, ou em caso de envio 
direto para usuário específico.

Após confirmação do recebimento o documento fica em modo de Edição 
somente para o usuário que recebeu, ficando em modo de visualização 
para os outros usuários do sistema com status "Em Elaboração".

[RF2014] MPDOC - 
Encaminhar Resposta 
para análise

Permitir o envio da resposta para o setor de análise. 
Manter Status "Resposta em Análise".

[RF2015] MPDOC - 
Recebimento da 
Resposta para análise

Permitir o Recebimento da resposta e fazer a análise do documento de 
resposta.
Caso seja aceito, o documento fica habilitado para encaminhamento da 
resposta para o Ministério Público.

Caso Negativo o documento será devolvido para ajuste e/ou acerto. 

Manter Status "Preparando Resposta" caso seja aceito 

Manter Status "Retorno Elaboração" caso seja devolvido.

[RF2016] MPDOC - 
Acompanhamento dos 
Prazos

Permitir o acompanhamento dos prazos em andamento para o 
processamento e envio da resposta ao Ministério Público.

A tela deverá constar os seguintes campos: Data Vencimento, Número do 
Documento, Assunto e Responsável.

Para acompanhando dos prazos a tela deverá estar em formato de 
Agenda, distribuídos por mês, semana e dia.

[RF2017] MPDOC - 
CheckList para Entrega 
da Resposta

Permitir o cadastro dos Itens para organizar a entrega da resposta. 
A tela deverá constar os seguintes campos: código do item e descrição.

[RF2018] MPDOC - 
Entrega da resposta

Permitir a organização e entrega dos documentos enviados para resposta. 
A tela deverá constar o seguinte campo Número do documento.
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3.2. Regras de Negócios.

Regra de Negócios Descrição

[RGN001] Guia de Remessa Toda vez que um ou mais processos forem enviados a um 
determinado setor, o sistema deverá gerar uma guia de 
remessa com um código de identificação, sendo este código 
formado por número seqüencial mais o ano de exercício da 
guia separados por barra 7”. Este número deve estar 
presente na guia.

[Rgn002] CPF 0  CPF deve ser representando no formato xxx.xxx.xxx-xx, 
onde x representa os algarismos numéricos.

[RGN003] CNPJ 0  CNPJ deve ser representando no formato 
xxx.xxx.xxx/xxxx-xx ou xx.xxx.xxx/xxxx/xx, onde x representa 
os algarismos numéricos.

[RGN004] Usuário convidado O usuário convidado será o único usuário o qual não 
necessitará de autenticar no sistema, perfil de consulta Portal 
Transparência.
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[RGN005] Dados básicos do 
processo

São considerados dados básicos: Número do Processo Data 
de Abertura, Secretaria, Setor, Usuário que abriu o processo, 
Requerente, Identificação, Interessado, Telefone de Contato, 
Assunto, Número de Guia de Remessa, Data de Remessa, 
Hora de Remessa, Secretaria Remetente, Setor Remetente, 
Data de Recebimento, Hora de Recebimento, Secretaria 
Destinatária, setor Destinatária, Nome do servidor que 
recebeu o processo.

[RGN006] CAPTCHA Recurso gráfico que tem por objetivo a identidade de que 
determinada operação foi realizada por um humano.

[RGN007] Número do processo Toda vez que um processo for criado, o sistema deverá gerar 
um código de identificação, sendo este código formado por 
um número sequencial precedido pelo código orçamentário 
da secretaria e mais o ano do exercício posterior, separados 
por uma barra 7” 
Exemplo: xxx/xxxxxx/xxxx, onde x representa os algarismo 
numéricos.

3.3 Requisitos não Funcionais.

3.3.1 Segurança

Requisitos Descrição

[RNFS001] Nível hierárquico 
de usuários

Os Usuários só poderão ter acesso às informações que são 
pertinentes ao seu nível de atuação no sistema.

[RNFS002] Tratamento de 
dados de entrada

Todos os dados inseridos no sistema devem ser tratados, de forma 
que não permita ao usuário.

7
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[RNFS003] Logs O sistema deverá gerar registro de “Log” para todas as operações 
efetuadas pelos operadores sobre a base de Dados. A Consulta aos 
registros de eventos não deverá exigir conhecimento em linguagem 
de programação.

[RNFS004] Armazenamento 
de senha

Senhas deverão ser armazenadas em Banco de dados utilizando 
um algorítimo de encriptação Blowfish.

[RNFS005] Troca de senha A senha de acesso ao sistema deve ser alterada a cada 90 dias.

[RNFS006] Segurança da 
senha

As senhas devem ter o mínimo de 8 e Máximo 12 Caracteres, e 
devem conter: letra minúscula, letra maiúscula, número e carácter 
especial.

[RNFS007] log de 
autenticação

Toda vez em que um usuário se autenticar, o sistema deverá 
guardar em log a data, hora e nome do usuário autenticado.

[RNFS008] Tentativas de 
autenticação

Permitir no máximo de três tentativas de autenticação ao sistema. 
Ao chegar o limite de três tentativas consecutivas, primeiramente, o 
usuário é bloqueado por 60 minutos. Após atingido este tempo, e o 
usuário novamente tiver insucesso de autenticação de três 
tentativas, o usuário será bloqueado e terá que contactar o 
administrador do sistema para alterar a senha.

[RNFS009] log de bloqueio de 
usuário

Toda vez que um usuário for bloqueado por atingir o limite de 
tentativas de login, o sistema deverá guardar em log a data, hora e 
nome do usuário bloqueado.

[RNFS010] Autenticação 
inválida

Quando um usuário realiza uma tentativa malsucedida de login, o 
sistema deverá informar qual informação está errada, se usuário ou 
senha.
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[RNFS011] Ambiente 
operacional

O ambiente operacional deve permitir a implementação de agentes 
coletores de metadados de funcionamento de hardware e sistema 
operacional.

[RNFS012] Captação remota 
de logs

A solução fornecida deve permitir a implementação de 
configurações de captação remota de logs de funcionamento.

[RNFS013] Flags de log Os flags de log tanto para o ambiente operacional quanto para a 
solução e base de dados devem assinalar os eventos de: alertas, 
notificação de problemas e informação de operação.

[RNFS014] Notificação por 
novos usuários

Para cada cadastro ou modificação de usuário, a solução usuários 
deve possuir uma sub-rotina de notificação por e-mail para o gestor 
do setor vinculado, para o próprio usuário e o administrador do 
ambiente.

[RNFS015] Notificação por 
novos setores ou secretarias

Para cada cadastro ou modificação de setor ou secretaria, a setores 
ou secretarias solução deve possuir uma sub-rotina de notificação 
por e- mail para o gestor do setor ou entidade vinculado, para o 
próprio e-mail cadastrado e o administrador do ambiente.

3.3.2. Integração.

Requisito Descrição

[RNFI001] Acesso ao banco 
de dados

Permitir a integração, diretamente na base de dados, com dados 
outros sistemas da Prefeitura, sempre que este recurso se mostrar 
eficaz na integração da gestão municipal. Este compromisso de 
integração implica em que seja fornecida à PMDC documentação 
completa da base de dados (Modelo e Dicionário de Dados) e 
compromisso do fornecedor em desenvolver, caso seja necessário, 
rotina específica com este fim.

[RNFI002] Web Services Sempre que houver a necessidade de integração a outros sistemas, 
a contratada deverá desenvolver as interfaces necessárias para isto, 
sendo estas interfaces preferencialmente web Services.
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[RNFI003] Integração com 
Publicações Eletrônicas 
Jurídicas

Permitir integração via Web Service com fornecedores de 
publicações Online Existentes no mercado, com 
objetivo de processar as publicações diariamente e vincular aos 
processos jurídicos existentes no sistema para acompanhando da 
Procuradoria Geral do Município.

3.3.3. Disponibilidade.

Requisito Descrição

[RNFD001] Disponibilidade O sistema deverá funcionar em uma escala de 24 horas por dia e 
7 dias por semana.

[RNFD002] hospedagem Deverá ser hospedado em uma arquitetura de hardware que 
garanta a continuidade do serviço em caso de falhas.

[RNFD003] Acesso Externo Permitir acesso externo/remoto (ex: escritórios terceirizados), via 
WEB, para consultar e cadastrar informações no sistema, 
conforme perfis de acesso pré-definidos, com utilização de 
mecanismo de segurança e controle.

[RNFD004] Tempo de Acesso Permitir controle sobre o tempo do usuário inativo (time-out). O 
sistema deverá "cair" quando o usuário deixar de acessá-lo por 20 
minutos, parametrizável.

[RNFD005] Acesso ao sistema 
pelo Navegador

Permitir acesso ao sistema por, pelo menos, navegadores IE e 
Chrome, sendo desejável acesso por outros tipos de navegadores 
(Mozilla, Safari, etc).

[RNFD006] Armazenamento 
de Upload.

Opção de armazenar os documentos em file system ou banco de 
dados para alguns objetos do sistema como: Guia de Remessa, 
Documentos Externos e Processos Externo.

3.3.4. Desempenho
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Requisito Descrição

[RNFDE001] Tempo de 
resposta

O sistema não poderá demorar mais que 5 segundos para realizar 
qualquer operação, exceto para os filtros das pesquisas e 
relatórios.

3.3.5 Usabilidade

Requisito Descrição

[RNFU001] Navegadores O sistema deverá funcionar plenamente nos navegadores Internet 
Explorer versão 9 ou superior, Mozilla Firefox versão 33 ou 
superior, Google Chrome versão 38 ou superior e opera versão 12 
ou superior.

[RNFU002] cabeçalho O Cabeçalho padrão da Prefeitura deve estar presente em todas 
as telas e relatórios do sistema.

3.3.6 Carga

Requisito Descrição

[RNFC001] Acessos 
simultâneos

O sistema deverá suportar uma carga de 300 acessos simultâneos 
sem apresentar comportamento anormal.

3.3.7 Requisito de Infraestrutura

Requisito Descrição

[RNFIN001] Alojamento de 
equipamento

Os equipamentos destinados a hospedagem da solução deverão 
ser alojados em dependências da CONTRATADA.
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[RNFIN002] Fornecimento 
dos equipamentos

Cabe a contratada fornecer os equipamentos destinados a 
hospedagem e funcionamento da solução.

[RNFIN003] Atender os outros 
requisitos

Os equipamentos devem atender os requisitos do sistema.

[RNFIN004] Instalação A instalação física de todo ambiente é de responsabilidade da 
CONTRATADA.

[RNFIN005] Licenças CONTRATADA deve fornecer todas as licenças de softwares se 
necessárias para os ambientes operacionais implementados.

3.4. Documentação e Treinamento

Deverão ser apresentados os seguintes materiais e serviços:

a) Documentação, em português, em mídia impressa e digital do Manual do Usuário e 
ainda disponibilizado em meio eletrônico, no sistema contratado, no formato PDF 
ou DOC.

b) O Manual técnico deverá ser redigido em língua portuguesa e disponibilizado em 
meio eletrônico, utilizando formato PDF ou DOC.

c) Fornecer, para cada campo do formulário de cadastramento do Usuário, ajuda 
“online”.

d) Treinar 04 (quatro) servidores da CONTRATANTE que atuarão como operadores 
do sistema.

e) A CONTRATADA deverá apresentar o planejamento do treinamento para a equipe 
de 04(quatro) servidores que irão acompanhar a implantação e de 30(trinta) 
usuários finais.

f) O treinamento refere-se a transmissão de conhecimentos, habilidades e 
competências aos usuários indicados pela CONTRATANTE, referentes à utilização 
e operacionalização do sistema contratado.

g) Os serviços de treinamento terão como objetivo a qualificação dos usuários e 
deverão compreender ensino e orientação, a serem ministrados durante palestras
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em turnos variados (manhã e/ou tarde), cujas execuções deverão ser realizadas 
nas dependências do prédio sede desta Prefeitura.

3.5. Metodologia e Cronograma.

Deverá ser apresentado um plano estruturado da implementação do produto, 
onde deverão constar, em ordem consecutiva, ao menos as seguintes etapas:

a) Início do trabalho em até cinco dias após a assinatura do contrato.

b) Efetuar a conversão e a migração de dados do sistema pré- existente para o sistema 
objeto do contrato, em até 30 dias úteis a partir da data do contrato.

c) Ao final da ação de Conversão/ Migração o fornecedor entregará os resultados para 
serem submetidos à prova de conceito. Caso esta redunde em insucesso o fornecedor 
será notificado, cabendo a ele corrigir o problema e entregá-lo para nova homologação.

d) O material a ser utilizado no treinamento será fornecido pelo CONTRATADO, sem 
custo adicional para CONTRATANTE.

3.6. Serviços Pós- venda.

3.6.1 Garantia

A partir do “Termo de Aceito” o fornecedor deverá prever o fornecimento de 

garantia e suporte ao produto e equipamento vinculados, sem ônus para a 

CONTRATANTE, durante toda a contratação. Durante este prazo o fornecedor 

garantirá a correção de defeitos, a atualização de programas e da documentação 

correspondente, e toda e qualquer intervenção necessária para que o sistema cumpra 

com seus objetivos.

3.6.2 Manutenção

a) A CONTRATADA deverá executar os serviços contínuos de manutenção corretiva e 

legal sem ônus adicionais para o Município, durante a vigência do contrato, incluindo 

as seguintes atividades:
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- Manutenção corretiva: é aquela decorrente de problemas de funcionalidade 

detectados pelo usuário, ou seja, funcionamento em desacordo com o que foi 

especificado relativo a telas, regras de negócio, relatórios e interfaces com outros 

sistemas, com prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas para conclusão dos 

serviços;

- Manutenção legal: em caso de mudança na legislação, plano de contas, banco de 

dados, sistemas operacionais, entre outros, será elaborada uma programação para 

atendimento às mudanças, sem prejuízos à operação do SISTEMA, durante a vigência 

contratual;

- Manutenção evolutiva: é a alteração ou adição de uma funcionalidade visando a 

adaptação e/ou melhoria de componentes e objetos da solução implementada, tais 

como “layout” de telas, relatórios, programas de interfaces, rotinas e regras de 

negócios, durante vigência contratual.

b) A empresa CONTRATADA deverá atualizar as versões do SISTEMA, sem quaisquer 

ônus adicionais para o Município, quando da incorporação de novas tecnologias e 

melhorias no SISTEMA, durante a vigência contratual;

c) As atualizações de versão do SISTEMA deverão ser realizadas fora do horário 

comercial ou a qualquer momento desde que autorizado pela Secretaria Municipal de 

Governo.

3.6.3 Suporte

a) Durante todo o período de vigência do contrato, o fornecedor deverá prover ainda 

suporte telefônico durante o horário comercial e atender aos chamados técnicos em até 

24 horas.

b) As solicitações de suporte técnico serão realizadas pelos usuários diretamente ao 

Centro de Atendimento da CONTRATADA através de um sistema de gerenciamento de 

ordens de serviços online e/ou atendimento via telefone.

c) A CONTRATADA deverá disponibilizar uma ferramenta para comunicação entre a 

Contratada e a Contratante, podendo ser online e/ou telefone, no máximo, em até 30 

(trinta) dias úteis após a instalação do SISTEMA no ambiente de produção.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
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d) A CONTRATADA deverá realizar o atendimento, gerenciamento, acompanhamento 

de chamados técnicos, através de controle interno, contendo, minimamente, as 

seguintes informações:

- Data e hora da abertura da solicitação;

- Usuário solicitante;

- Assunto;

- Descrição do problema com justificativa para a alteração, correção, customização, 

desenvolvimento;

- Nível de prioridade para o atendimento da solicitação (que será definido em primeiro 

momento pelo gestor do módulo);

- Após o atendimento, deverá ter o histórico da solução, bem como a validação da 

prioridade para o atendimento, além da classificação do erro (usuário, sistema, 

customização, parametrização, desenvolvimento, etc.);

- Data da resolução da solicitação;

- Número de dias e horas para resolução da situação (quanto tempo decorreu entre a 

data da solicitação e a data da solução).

e) O sistema deverá possibilitar a troca de informação entre as partes envolvidas, 

devendo permitir que caso a situação não tenha sido resolvida na íntegra, o sistema 

continue tratando a questão como “aberta”.

f) Havendo dificuldade na resolução das ocorrências relativas aos chamados abertos, 

o responsável pelo atendimento inicial da CONTRATANTE comunicará ao gestor do 

contrato que tomará as medidas necessárias para cumprimento por parte da 

CONTRATADA.

g) No caso de manutenção corretiva, caso a solução não possa ser realizada no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a CONTRATADA deverá realizar uma solução alternativa 

neste mesmo prazo para que não haja paralisação e/ou prejuízo à tramitação dos 

processos do Município, devendo providenciar abertura de chamado para correção da 

falha apontando para as atividades/operações que serão realizadas e o prazo previsto 

para correção total do erro, devendo comunicar formalmente o Gestor do Contrato.

h) Qualquer despesa decorrente do suporte técnico será de responsabilidade da 

CONTRATADA.
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4, CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E DO OBJETO.
(alíneas “f  e “g”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

O prazo para início da prestação dos serviços é de 05 (cinco) dias úteis após a 
assinatura do contrato.

O sistema deverá ter suas funcionalidades homologadas pelos servidores da 

CONTRATANTE. Estes deverão testar as funções apresentadas bem como a 

integração com as demais funções entregues e aceitas anteriormente. Um problema, 

por menor que seja., em qualquer um dos testes da homologação impedirá a aceitação 

da rotina. O fornecedor deverá ser notificado, cabendo a ele corrigir o problema, para 

nova bateria de testes de homologação.

O servidor responsável pelo recebimento é o Secretário Municipal de 
Governo, JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA -  Matrícula 36254-9.

O Contratado poderá agendar a entrega dos bens pelo telefone (21) 2773 - 6277, 
de Segunda a Sexta-Feira, de 09h às 17h ou pelo e-mail: seqovdqx@qmail.com e 
dpespeciaismq@qmaii.com .

A entrega será feita na Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - Duque de 
Caxias/RJ, CEP 25215-260, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, respeitando o 
quantitativo solicitado e em conformidade com as especificações constantes neste 
Termo de Referência;
O sistema será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelos 

responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta, principalmente no que tange a avaliação técnica.

O recebimento definitivo se dará no prazo de 60 dias úteis, se a avaliação técnica do 
anexo I for positiva.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(alínea "h”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

A despesa decorrente da presente aquisição ocorrerá na seguinte dotação 
orçamentária:

Unidade Orçamentária Programa de Trabaiho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

03.01 04.122.001.2021 33.90.39.02 1 0 0

21

mailto:seqovdqx@qmail.com
mailto:dpespeciaismq@qmaii.com


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Proc. Adm. n° 003/000185/2021

FL_________ l i 1 ?

6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
(alínea “j”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

a) DA CONTRATANTE

• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais ou documento correspondente, e os 
termos de sua proposta;

• Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 
na prestação de serviços, fixando prazo para a sua correção;

• Pagar à CONTRATADA a importância correspondente à prestação de serviços 
efetivamente realizada no prazo pactuado, mediante o competente processo 
administrativo de pagamento, nas condições estabelecidas no Decreto 
7.349/2019;

• Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Fatura fornecida pela 
CONTRATADA, em conformidade com o a legislação aplicável;

b) DA CONTRATADA
• Deverá executar a prestação de serviços conforme especificações deste 

Termo de Referência e de sua proposta, necessários ao perfeito cumprimento 
das cláusulas contratuais.

• Disponibilizar solução sistêmica, a ser aprovado pela CONTRATANTE, que 
englobe a migração entre os sistemas disponíveis na PMDC, indexação e 
classificação de conteúdo digitalizado, garantindo a total integridade do 
processo de conversão e tratamento digital de documentos.

• Comprovar o cumprimento de todos os requisitos técnicos exigidos, a qualquer 
momento, a critério da CONTRATANTE;

• Providenciar a imediata substituição dos equipamentos em desconformidade 
com os requisitos técnicos estabelecidos;

• Manter todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos 
serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem 
substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas.

• Responsabilizar-se pelo sigilo do teor de todos os documentos e informações 
manuseados por seus funcionários, ficando vedada expressamente a retirada 
de qualquer material ou documento do ambiente de trabalho.

• Registrar todas as indisponibilidades ocorridas que prejudiquem a execução 
do serviço, fazendo constar a data/hora inicial e final da indisponibilidade, a 
descrição do fato ocorrido e sua repercussão, bem assim a quem atribui a 
ocorrência.
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• Guardar e disponibilizar à CONTRATANTE o registro de todas as ocorrências 
realizadas no banco de dados provisório e das interações realizadas com 
banco de dados definitivos (“logs”), pelo período que durar a garantia dos 
serviços a serem realizados.

• É obrigatória a utilização de crachás de identificação pelos funcionários, 
cabendo à CONTRATADA fiscalizar e zelar pela aplicação dessa regra.

• Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, 
pessoais ou materiais, em virtude de culpa ou dolo, decorrentes da execução 
deste Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, ainda que tão 
somente objetiva, desde que sobrevenha prejuízo para a CONTRATANTE ou 
terceiros, o que propiciará o desconto do valor correspondente no faturamento 
ou da garantia oferecida, a critério da CONTRATANTE, sem prejuízo das 
medidas judiciais cabíveis.

• Firmar Termo de Responsabilidade e Manutenção de Sigilo pelas informações 
a que tiver acesso durante a execução dos serviços, arcando judicialmente 
pelas consequências do uso indevido das mesmas.

• Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito 
cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto 
todas as despesas com materiais, equipamentos, insumos, seguros, impostos, 
taxas, encargos e demais despesas necessárias à perfeita execução do 
objeto.

• A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis.

• Comunicar, imediatamente, por escrito, qualquer anormalidade que impeça ou 
prejudique o funcionamento ou andamento dos serviços, prestando ao 
contratante os esclarecimentos técnicos e/ou procedurais necessários para a 
normalização dos serviços.

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
(alínea T  e “k”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19 e Art. 37 a 39 -  DM 7.349/19)

• Após a celebração do instrumento contratual, competirá ao secretário 
municipal ordenador da despesa a imediata designação de gerente e mais 3 
(três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em 
eventual ausência ou impedimentos, efetuada por meio de Portaria, com a 
publicação no Boletim Oficial do Município, contendo nome completo, cargo e 
matrícula dos Servidores que responderão diretamente pelo acompanhamento 
e fiscalização da execução do objeto contratado.
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• As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão 
determinadas nos artigos 37 a 39 do Decreto Municipal 7.349/2019 e também 
em Instrução Normativa específica, publicada pela Secretaria Municipal de 
Controle Interno e disponível na intranet da PMDC.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
(alínea “m”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

• Para efetivação do pagamento fica a CONTRATADA obrigada a apresentação 
dos documentos constantes no Decreto n° 7.349/19 e suas eventuais 
alterações no endereço Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - Duque 
de Caxias/RJ, CEP 25215-260, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 
respeitando o quantitativo solicitado e em conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência;

• A liquidação da despesa somente se perfectibiliza com o curso do mês da 
locação, segundo as cláusulas contratuais e à vista dos documentos fiscais 
correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e nos 
regulamentos legais, conforme o ANEXO II do Decreto n° 7.349/19 e suas 
eventuais alterações.

• Para o registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar a 
SMFP, por meio de processo específico devidamente autuado, os documentos 
mencionados no inciso I, devidamente atestados pelo fiscal do contrato, 
acompanhados de cópia do contrato e seus aditivos (quando for o caso), cópia 
da AFO (quando for o caso), cópia da Nota de Empenho e planilha atualizada 
de acompanhamento de saldos contratuais (quando for o caso).

• Na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e 
proporcional desconto do valor da fatura apresentada para pagamento “pro 
rata die” do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, 
conforme alínea “d”, do Inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal 8.666/93.

• Na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a 
respectivo e proporcional compensação do valor da fatura apresentada para 
pagamento “pro rata die” do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) 
ao mês, conforme alínea “d”, do Inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal 
8.666/93.

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO
(alínea “n”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

O contrato oriundo desta prestação de serviços terá vigência de 12 (doze) meses 
e poderá ser renovado de acordo com a legislação em vigor.
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Esta contratação será reajustada anualmente pelo IGPM (ÍNDICE GERAL DE 
PREÇOS AO MERCADO), conforme exigência legal do artigo 40, inciso XI da Lei
8666/93.

10. SANÇÕES CONTRATUAIS
(alínea "o”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

• Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Pública poderá, 
garantida a prévia defesa e o contraditório, além da revisão do contrato, aplicar 
à CONTRATADA as sanções previstas na Lei 8.666/93, artigos 77 e 78.

• Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, além de perdas e danos ou 
multas cabíveis, serão aplicadas as penalidades previstas nos artigos 81, 86, 
87 e 88 da Lei Federal 8.666/93, e em especial as seguintes sanções:

• Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

• Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

• Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto;

• Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida;

• Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Duque de Caxias, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais;
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: i - não assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços; II - não entregar a documentação 
exigida no edital; III - apresentar documentação falsa; VI - causar o atraso na 
execução do objeto; V - não mantiver a proposta; VI - falhar na execução do 
contrato; VII - fraudar a execução do contrato; VIII - comportar-se de modo 
inidôneo; IX - declarar informações falsas; e X - cometer fraude fiscal. § 1o As 
sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro 
de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem 
o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela 
administração pública. § 2o As sanções serão registradas e publicadas no 
Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias e no Cadastro de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS). Conforme art 47 do Decreto Municipal 
7583/2020.
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1993, a Contratada que:
• Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
• Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
• Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados.
• 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 n° 8.666, de 
1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

• O servidor responsável pela aplicação das penalidades administrativas 
é o Secretário Municipal de Governo JOÃO CARLOS DE SOUSA 
BRECHA -  Matrícula 36254-9.

11. RESCISÃO CONTRATUAL
(alínea “n”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

• O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
• O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
• A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade de utilização do imóvel, nos prazos estipulados;
• A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no contrato;

• O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores;

• O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 
§ 1- do art. 67 da Lei 8.666/93;

• A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
• A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
• A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato;
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• razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 
a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o contrato;

• A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato.

• O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis.

12. REGIME DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(alínea “e”, inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

O Regime de execução desta contratação será por execução indireta, 
empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo de unidades determinadas;

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Licença de 
Uso

1 0 0 %

Locação de 
Software

8 , 3 3

%
Implantação 1 0 0 %

Migração 1 0 0 %

Treinamento 1 0 0 %

Suporte
Técnico

8 , 3 3

%

8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3

% % % % % % % % % %

8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3 8 , 3 3

% % % % % % % % % %

VALOR
TOTAL

13. CONDIÇÕES GERAIS
(alínea “p”, inciso II, ART 5o - DM 7.349/19)

Fica permitida a participação de cooperativas e de empresas reunidas em 
consórcio no certame licitatório, disciplinado nos artigos art 278 e 279 da Lei 
6404/1976. No âmbito dos procedimentos licitatórios, a sua presença é prevista, 
em linhas gerais, no artigo 33 da Lei n° 8.666/1993.

Fica vedada a subcontratação total ou parcial deste objeto.
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Este Termo de Referência foi elaborado por:
(Inciso II, Art. 5o - DM 7.349/19)

NOME: JOÃO CARLOS S. BRECHA 
MATRÍCULA: 36254-9

Duque de Caxias, 25 de outubro de 2021.

JOÃO CARLOS 
Secretário Mu 

Matríc

SA BRECHA 
de Governo 

6254-9

Aprovado por:

JOAO CARLOS DE 
Secretário Munici 

Matrícuiar

BRECHA 
d^Governo 

-9
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