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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 111/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 78/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 40407/2022 
SECRETARIA GESTORA: Secretaria de Administração Geral 
 
Contrato que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA e a Empresa 
ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
44.892.693/0001-40, sito a Rua Joaquim das Neves, nº. 211 - Vila Caldas - Carapicuíba- SP, neste 
ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves, portador do RG nº. 
19.236.215-x e CPF nº. 157.388.248-81 e pela Secretaria de Administração Geral, representada pelo 
Secretário Sr. Mário Maurício da Matta Junior, portadora do RG nº. 24.972.175-2 e do CPF nº. 
185.447.638-63: 
 
CONTRATADA: ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
15.623.059/0001-03, estabelecida à Av. Sagitário, n° 138, Torre London Sala 1.814, Sitio Tamboré 
Alphaville, Estado de São Paulo, na cidade de Barueri, legalmente aqui representada na forma de 
seu Contrato Social e alterações subseqüente e pelo Senhor Hugo Meier Hassen, portador da 
cédula de identidade RG n° 44.027.221 SSP/SP e do CPF/MF nº. 362.450.228-00: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 
 
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para fornecimento de licença e 
implantação de software para análise de oportunidades em energia e água, pelo que declara-se em 
condições de executar os serviços, em estreita observância com o indicado no termo de referência, 
nas especificações e na documentação, objeto desta licitação, através do Edital do Pregão 
Presencial nº. 78/22, realizada que foi, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor 
preço e devidamente homologada pela CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos 
teores são de conhecimento da CONTRATADA, a qual neste ato declara conhecê-los e aceitá-los: 
atos convocatórios, edital de licitação, especificações do Anexo I, proposta da proponente 
vencedora, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie. 

 
Parágrafo Único 

 
Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a 
ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
alterações no serviço, especificações, prazos ou normas gerais da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO VALOR 

 
O valor total, de acordo com o preço ofertado, para a execução dos serviços deste contrato é de R$ 
63.000,00 (Sessenta e Três Mil), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 
  

CLÁUSULA QUARTA 
DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

 
A CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessário, outros serviços 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, conforme assim faculta os 
termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666, de 21/06/93. 
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CLÁUSULA QUINTA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
O pagamento do serviço ora fornecido será efetuado em moeda brasileira até 30 (trinta) dias após a 
apresentação protocolada da nota fiscal eletrônica com discriminação resumida dos serviços 
executados, número da licitação, número deste Contrato, e outros que julgar convenientes, não 
apresente rasuras e/ou entrelinhas. 
 

Parágrafo Primeiro 
 
O preço correspondente ao serviço será pago de acordo com os valores constantes da proposta da 
Contratada, aceitos na licitação. 
 

Parágrafo Segundo 
 
Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de compensação 
financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua 
efetivação, calculados ”pró rata” sobre o valor da Nota Fiscal Eletrônica/Fatura. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
REAJUSTE DE PREÇOS 

 
Para o objeto da presente contratação, durante a vigência do contrato, o contrato será fixo e 
irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, no caso de prorrogação, poderá ser reajustado com a 
variação do IGPM/FGV do período apurado. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS PENALIDADES 

 
São aplicáveis à Contratada as seguintes penalidades: 
 
Advertência; 
 
Multa; 
 
Se a Contratada apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
falhar ou fraudar a prestação do serviço, proceder de forma inidônea, ou ainda, se convocada dentro 
do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a assinatura do contrato e/ou praticar quaisquer 
atos de natureza dolosa, dos quais decorram prejuízos ao interesse público, será declarada inidônea, 
nos termos da Lei n° 8.666/93 estando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante esta Prefeitura, sem prejuízo das multas e demais sanções prevista no edital e nesta ata.  
 
Pela inexecução total da obrigação, objeto da licitação será aplicado multa de até 20% (vinte por 
cento) do valor do mesmo; 
 
Pela inexecução parcial do contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 
valor da parcela não cumprida; 
 
O atraso na entrega do objeto da licitação sujeitará a Contratada à multa de mora de 0,5% (meio por 
cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o 15° (décimo quinto) dias de atraso, após será 
considerada inexecução parcial do contrato. 
 
A não observância das quantidades solicitadas pela Administração, ou ainda a prestação do serviço 
em desacordo com as especificações constante do edital ou em níveis de qualidade inferior ao 
especificado no contrato sujeitará a Contratada a multa no valor de 10 (dez por cento) do valor 
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constante da Ordem de serviço, sem prejuízo da complementação de quantidades e/ou substituição 
do serviço, e demais sanções aplicáveis. 
 
Nos casos de reincidência em inadimplemento apenados por 03 (três) vezes no mesmo instrumento 
contratual ou de ato jurídico análogo, bem como as faltas graves de impliquem a rescisão unilateral 
do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada a suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos. 
As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as 
sanções de multa. 
 
Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo 
específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os 
meios a eles inerentes. 
 
As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do contrato. 
 
As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas, serão regidas pelo 
artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 
 
As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
 
O prazo para pagamento de multas será de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação da infratora, 
sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao 
competente processo judicial de execução. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
Os serviços deverão ser realizados no local devidamente apropriado, com toda a documentação 
exigida na legislação, tudo em conformidade com o termo de referência. 
 

CLÁUSULA NONA 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento 
da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado na forma da lei. 
  

Parágrafo Primeiro 
 
Enquanto perdurar a suspensão do serviço deste Contrato por motivos de força maior, bem como a 
suspensão do Contrato por ordem da CONTRATANTE, ficarão suspensos os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes com ao contratado, não cabendo, ainda, a nenhuma das 
partes a responsabilidade pelos atrasos e danos correspondentes ao período de paralisação. 

 
Parágrafo Segundo 

 
Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, os serviços previstos, a CONTRATANTE 
reserva-se ao direito de adquiri-los de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a 
CONTRATADA, responderá pelos custos através de glosas de créditos e/ou cauções, e/ou 
pagamento direto à CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar 
contrato pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, conforme gravidade da infração e dos danos 
decorrentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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 A CONTRATADA se obriga a: 
 
(a) Atender plenamente o descrito do Edital;  
(b) Assegurar o serviço deste Contrato e a sua execução. 
(c) Permitir e facilitar a fiscalização e/ou inspeção dos serviços deste Contrato, a qualquer 
hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito;  
(d) Participar a fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a execução do serviço deste Contrato, em parte ou no todo; 
(e) Providenciar, às suas expensas, de todo e qualquer controle necessário à execução dos 
serviços; 
(f) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital que a este deu origem. 
 

Parágrafo Primeiro 
 
Correrá à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre a execução do serviço deste Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização do serviço deste Contrato será feita pela CONTRATANTE, através de profissionais 
qualificados a serem designados pela Contratante, os quais poderão realizar inspeções do serviço 
deste Contrato e a CONTRATADA, com obrigação de oferecer todas as condições favoráveis à 
efetivação de qualquer providência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
O serviço deste Contrato será avaliado pelo representante designado da CONTRATANTE, ficando a 
CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento do serviço executado, até a sua definitiva 
execução, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE. 
 
O serviço será avaliado provisoriamente, pelo representante designado da administração para 
avaliação, por um período de 03 (três) dias, para verificação da conformidade do material com a 
especificação, qualidade, quantidade e preço. 
 
A execução será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente 
designado, funcionário da Prefeitura do Município de Carapicuíba. 
 
No período de carência para execução definitiva do serviço, o representante da Administração 
poderá solicitar a substituição do serviço executado em desacordo com as condições estabelecidas 
ou, ainda, que apresentem avarias ou condições impróprias para o uso a que se destinam. 
A substituição do serviço deverá ocorrer imediatamente após a comunicação da ocorrência, sendo 
que a não efetivação da substituição no prazo assinalado, sem justificação, apresentada pelo 
fornecedor e aceita pela Secretaria solicitante, implicará na aplicação das sanções previstas no item 
16 deste Edital. 
 
A comunicação para substituição do serviço será efetivada pela Secretaria de Administração Geral, 
mediante apresentação de termo circunstanciado da ocorrência verificada. 
 
Estando em conformidade com o proposto, após o 5º (quinto) dia útil da execução provisória, a 
Secretaria solicitante atestará a execução definitiva do objeto desta da licitação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária SAG nº 
142 – 06.01.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.01.1100000 (Tesouro). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DA RESCISÃO 

 
A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de 
indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:  
 
(a) Quando for decretada sua falência; 
(b) Quando do requerimento de sua concordata;  
(c) Quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida; 
(d) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorização 
prévia e expressa da CONTRATANTE.   
(e)  Quando houver atraso na execução do serviço pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, sem 
justificativas fundamentas e aceitas pelo poder contratante. 

 
Parágrafo Primeiro 

 
A rescisão do Contrato, quando motivada por quaisquer itens acima relacionados, implicará na 
apuração de perdas e danos, sem embargo da aplicação das demais providências legais cabíveis, 
previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e ainda 
no Código Civil Brasileiro. 
 

Parágrafo Segundo 
 
A CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas expressas, 
poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos que sejam relativos ao serviço 
executado e aprovado. 
 

Parágrafo Terceiro 
 
Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA 
se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e efeitos, a executar o 
serviço deste Contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DOS CASOS OMISSOS 

 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em 
vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DAS ALTERAÇÕES 

 
As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente serão efetuadas por 
TERMO ADITIVO que integrarão o presente Contrato para todos os fins e efeitos de direito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

 
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como 
dos demais documentos vinculados ao presente Contrato, para nada mais reclamar, em tempo 
algum. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
DO FORO 
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Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuíba, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias, para um 
só efeito legal. 
 

 
 

Carapicuíba, 29 de Agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

Mário Maurício da Matta Junior – Secretaria de Administração Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA 

Hugo Meier Hassen - CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
 
Nome:________________________________      Nome: ___________________________________ 
RG:__________________________________      RG:_____________________________________ 
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TERMO DE REFERÊNCIA, QUANTIDADE EDESCRIÇÃO DO OBJETO  
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada visando fornecimento de solução de licença de uso de 
software para análise de oportunidade e metas em energia e água através de contas, Auditoria de 
consumos, juntamente com a sua implementação e treinamento, além de sua operação mensal, a 
serem geridos em todas as unidades consumidoras administrados da prefeitura, com disponibilização 
de plataforma web para acesso e controle, conforme detalhamentos e especificações constantes 
neste Termo de Referência. 
 
2. DETALHAMENTO DO OBJETO E PRAZO 
 
2.1. Os serviços objeto da licitação compreendem:  
 
2.1.1. Implantação do Software para análise de oportunidade, conforme item 3 deste Termo de 
Referência;  
 
2.1.2. Treinamento dos usuários para uso de Software para análise de oportunidade e metas em 
energia e água, conforme item 3 deste Termo de Referência;  
 
2.1.3. Fornecimento de licenciamento de uso de Software para análise de oportunidade e metas em 
energia e água, sem limite de usuários, conforme item 5 deste Termo de Referência; 
 
2.1.4. Análise e auditoria de consumos dos dados retirados da plataforma por especialista, conforme 
item 6 deste Termo de Referência; 
 
2.1.5. Gestão de metas de consumo e custos, com proposição de solução para as unidades 
consumidoras, conforme item 6 deste Termo de Referência; 
 
2.2. A solução deverá possibilitar sua operação a partir de quaisquer computadores ou notebooks. 
 
2.3. O prazo de contratação do presente objeto será de 12 (doze) meses a contar a partir da data de 
assinatura do contrato. 
 
2.4. Os valores serão mensalmente através de apresentação de relatório e nota fiscal. 
 
3. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 
 
Após homologação da solução a ser descrita nos itens 8.1 e 8.2 desse Termo de Referência deverá 
ser iniciado o serviço de implantação, com prazo máximo de 15 (quinze) dias após assinaturas do 
contrato.  
 
3.1. Regras gerais para implantação da solução 
 
3.1.1. Os serviços de implantação deverão contemplar a realização das seguintes atividades/etapas:  
 
3.1.1.1. Reunião inicial de projeto; 
 
3.1.1.1.1 Em reunião deverá ser contemplado uma apresentação da solução para uma equipe 
designada pela contratante, afim do entendimento da aplicação e futuras alterações do processo; 
 
3.1.1.2. Solicitação de lista com endereços das unidades consumidoras, conforme item 6.1.1 deste 
termo de referência;  
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3.1.1.3. Reunião presencial de coleta de dados e informações de acesso aos sites de 
concessionárias; 
3.1.1.4 Teste dos acessos aos sites nas respectivas concessionárias; 
 
3.1.1.5 Coleta dos dados de valores gastos anteriores ao contrato; 
 
3.1.1.5.1 Ficará definida a coleta dos dados históricos de valores gastos referentes à energia e água, 
dos meses anteriores ao contrato desde janeiro de 2020, ficando facultada a maneira da subida das 
informações; 
 
3.1.1.6. Implantação da solução em ambiente de produção; 
 
3.1.1.7. Termo de aceite do projeto;  
 
3.1.2. A Contratada, sempre que solicitado, deverá apresentar à Contratante os seguintes 
documentos para acompanhamento, controle e gerenciamento do projeto: 
 
3.1.2.1. Escopo do Projeto;  
 
3.1.2.2. Plano Gerencial de Implantação;  
 
3.1.2.3. Matriz de Responsabilidades;  
 
3.1.2.4. Cronograma de Implantação do Projeto;  
 
3.1.2.5. Relatório de Estágio do Projeto;  
 
3.1.2.6. Atas de Reuniões. 
 
3.1.4. O Responsável da Contratada deverá comunicar ao gestor da Contratante, responsável pelo 
acompanhamento da implantação da solução, a conclusão de cada etapa da implantação. 
 
3.1.5. A Contratada poderá solicitar reuniões com os gestores de áreas de serviços para sanar 
dúvidas e entender as expectativas da implantação que devem ser atendidas pela Contratada e 
outras que devem ser providenciadas pela Contratante. 
 
3.1.6. A disponibilização do ambiente de produção pela empresa Contratada não poderá ser superior 
a 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento pela Contratada da Ordem de Serviço Inicial, e 
será executada conforme cronograma de implantação homologado pela Contratada, atendendo 
todas as exigências do item “Implantação” e seus respectivos subitens. 
 
3.1.7. Como parte integrante do processo de implantação, a empresa Contratada deverá ministrar 
treinamentos aos usuários da parte da solução que interage com os servidores da Contratante, 
respeitando as obrigatoriedades dispostas no item 4 deste Termo de Referência. 
 
3.2. Planejamento do Plano Gerencial de Implantação  
 
A Contratada deverá elaborar Plano Gerencial de Implantação, contendo a detalhamento de todas as 
ações necessárias à implantação da solução e deverá atender rigorosamente as regras e 
procedimentos para a implantação descritos no item 3.1 e seus subitens: 
 
3.2.1. O Plano Gerencial de Implantação deverá conter a definição do escopo e das entregas do 
projeto, identificando ainda suas premissas, restrições, riscos da condução do projeto de 
implantação. 
 
3.2.2. O Plano Gerencial de Implantação deverá ainda indicar a equipe de implantação com a 
declaração de suas responsabilidades. 
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3.2.3. A Contratante designará, por meio de ofício, um responsável para responder sobre todos os 
processos internos da Contratante, acompanhar a implantação da solução, bem como, geri-la após 
sua implantação, sendo identificado como Gestor do Contrato.  
 
3.2.4. Dentro da reunião presencial, tirar-se-á um momento, junto com os gestores do contrato para 
de alinhamento das expectativas, levantamento dos pré-requisitos, elaboração do Plano Gerencial de 
Implantação (PGI); 
 
3.2.5. A Contratada deverá disponibilizar após a reunião de planejamento da implantação uma 
interface para cadastro e configuração inicial de dados, usuários, departamentos, e demais itens 
técnicos e cadastrais da Contratante necessários a operação da Solução para a análise de 
oportunidade e metas em energia e água através de contas. 
 
3.2.6. Para implantação dos módulos da Solução para análise de oportunidade e metas em energia e 
água através de contas, será necessário realizar as seguintes atividades: 
 
3.2.6.1. A empresa Contratada (com a participação e aprovação da Contratante) deverá realizar 
desenho, especificação e homologação do processo; 
 
3.2.6.2. Deverá ser realizada uma reunião de alinhamento técnico e operacional com a participação 
dos responsáveis (Contratada e Contratante); 
 
3.2.6.3. A Contratada deverá apresentar ementa e programação dos treinamentos para os módulos 
contemplados para aprovação da Contratante. 
 
3.3. Análise e Definição dos Processos  
 
Para que a solução pretendida seja plenamente utilizada, a Contratante fornecerá acesso a visitas 
nas áreas envolvidas para que a Contratada possa realizar levantamento, especificação e 
homologação dos processos objeto do contrato, tendo como produtos: 
 
3.3.1. Lista de tipos de requerimentos que a administração pretenderá direcionar a Solução análise 
de oportunidade e metas em energia e água através de contas, contendo: 
 
3.3.1.1. Lista com os endereços das unidades consumidoras com os respectivos acessos e senhas 
dos sites nas concessionárias de energia e água; 
 
3.3.1.1.1 A contratante se responsabilizará na disponibilização dos acessos aos sites das 
concessionárias, mesmo eles não estando funcionais. Porém o processo do gerenciamento das 
faturas sem acessos, deverão seguir de outra maneira, até resolução dos mesmos.  
 
3.3.1.1.2 A contratante se comprometerá em manter a contratada informada a cada 15 dias sobre o 
status do processo, com um prazo máximo para resolução do mesmo em até 90 dias, após a 
descoberta do fato. 
 
3.3.1.1.3. Será facultado à Contratada fornecer o auxílio a Contratante, na obtenção de informações 
referentes às senhas e acessos à sites de concessionárias, para implantação da solução, a 
Contratante se obrigará em fornecer essas informações e comprometerá em não ocorrer na 
mudança de nenhuma senha, sem a prévia notificação da Contratada. 
 
3.3.1.2. Lista de com a informação de metragem quadrada, número de servidores municiais e 
número aproximado de municipais atendidos, em todas as unidades consumidoras a serem 
analisados pela solução; 
 
3.3.1.3. Lista de como é pretendido ser visualizado as unidades consumidoras segundo cada 
secretaria; 
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3.3.1.4. Desenho do fluxo de recebimento das faturas de energia e água, subida no processo atual e 
encaminhamento para pagamento; 
 
3.3.1.5. O envio de uma fatura em formato digitalizado PDF, obtido através do site da concessionária 
para implantação do sistema; 
 
3.3.1.6. Lista com informações dos usuários da solução, contendo nomes, e-mails e perfis de acesso 
a solução; 
 
3.3.2. A empresa Contratada deverá questionar a Contratante, por escrito, qualquer dúvida sobre os 
procedimentos e controles relacionados aos processos internos de atendimento, gerenciamento dos 
requerimentos e gerenciamento dos itens de configuração. 
 
3.3.3. A Contratante, através de seu representante, responderá com brevidade todos os 
questionamentos sobre os procedimentos e controles relacionados aos questionamentos da 
Contratada necessários ao funcionamento e operação da solução. 
 
3.3.4. Após a análise dos processos vigentes fornecidos pela Contratante poderão ser realizadas 
reuniões entre seus técnicos, gerentes e os servidores envolvidos, para esclarecimento sobre 
possíveis dúvidas e/ou interpretações sobre o processo vigente.   
 
3.4. Configuração geral da Solução 
 
Para que a solução contratada seja plenamente utilizada pelas áreas técnicas e de atendimentos da 
Contratante, será necessário realizar a configuração de perfis e grupos de análise, parecer técnico e 
deferimento, devendo obrigatoriamente contemplar as seguintes atividades: 
 
3.4.1. A Contratada deverá fornecer ao Contratante suporte para o cadastro e configuração dos 
grupos formados pelos servidores responsáveis pela análise inicial da Contratante para posterior 
atendimento; 
 
3.4.2. A Contratante se responsabilizará pela vinculação dos perfis e seus membros, além da criação 
e exclusão de novos usuários; 
 
4. TREINAMENTO 
 
4.1. Regra Geral 
 
Como parte integrante do processo de implantação do objeto licitado, a Contratada deverá prover 
treinamento para os servidores identificados pela Contratante que serão usuários da solução com a 
responsabilidade de serem os multiplicadores de informações. 
 
4.2. Estrutura 
 
Os treinamentos deverão ser estruturados da seguinte forma:  
 
4.2.1. Módulos de treinamento apropriados, característicos para cada um dosperfis de acesso à 
plataforma, cobrindo todos os componentes da solução informatizada. 
 
4.2.2. A capacitação técnica deverá possibilitar aos participantes a compreensão das características 
dos produtos disponibilizados, incluindo: apresentação sistêmica, composição, operação, 
configuração, administração, funcionalidades, e recomendações de práticas e funcionalidades que 
possam implicar em melhorias, de forma a desempenharem as funções de operação e administração 
da solução. 
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4.2.3. A Contratante estabelecerá e disponibilizará local e data para a realização dos treinamentos, 
bem como uma relação dos servidores que deverão ser treinados, observando a quantidade 
estimada de servidores a serem treinados: 
 
4.2.3.1. Servidores e agentes públicos - 40 (quarenta) pessoas, divididos em 4 turmas de 10 (dez) 
pessoas. 
 
4.2.4. A Contratada deverá realizar a capacitação técnica, para a equipe da Contratante com 
instrutores capacitados e com perfil adequado de cada módulo oferecido, podendo ser comprovados 
por certificação e/ou participação de projetos com a respectiva disciplina. 
  
4.2.5. Considerar a carga horária de até8 (oito) horas/aula por turma. 
 
4.3. Sobre o Procedimento 
 
A Contratada deverá apresentar relatório de conclusão contemplando: 
 
4.3.1. Controle de participação online ou presencial; 
 
4.3.2. Certificados de conclusão por aluno e módulo executado;  
 
4.3.3. Avaliação do Instrutor e do curso por parte dos treinados. 
 
4.3.4. A Contratante homologará a capacitação técnica de acordo com os seguintes critérios: 
 
4.3.4.1. Conteúdo do módulo que deverá estar de acordo com a solução ofertada;  
 
4.3.4.2. Execução da carga horária de acordo com os termos definidos; 
  
4.3.4.3. Conhecimento e capacidade do instrutor para ministrar os módulos acordados; 
  
4.3.4.4. Capacidade dos treinados, com frequência superior a 70% de operar a solução. 
  
5. ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DA SOLUÇÃO PARA ANÁLISE DE OPORTUNIDADE E 
METAS EM ENERGIA E ÁGUA ATRAVÉS DE CONTAS. 
 
5.1. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (Características Gerais da Solução) 
 
5.1.1. A solução deverá ser acessada por desktop ou notebook que possuem conexão ativa com a 
internet e navegador instalado para acesso; 
 
5.1.2. Todas as informações geradas e captadas pela solução deverão ser armazenadas durante o 
período de vigência do contrato em base de dados da solução pretendida e apresentadas nas 
consultas disponibilizadas na solução; 
 
5.1.3. A solução licenciada deverá manter os dados e aplicações em infraestrutura tecnológica cloud. 
 
5.1.4. Os usuários e administradores deverão possuir endereço de email ativo, que será vinculado no 
cadastro da plataforma e utilizado nas funcionalidades de autenticação e notificações automáticas; 
 
5.1.5. A interação da solução com os usuários e administradores do ambiente deverá ser baseada 
em navegador web, compatível com Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome;  
 
5.1.6. Todo o acesso via internet deverá ser realizado utilizando conexões SSL, com Certificação 
Segura e Criptografada do Transporte das Informações – HTTPS. 
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5.1.7. A solução deverá bloquear a exploração de falhas de segurança tais como SQL Injection e 
Cross Site Scripting (XSS). 
 
5.1.8. Deverá possuir documentação dinâmica destinada aos usuários finais (manuais) escrita em 
Português Brasileiro disponíveis na solução em formato eletrônico e que pode ser alimentada pela 
Contratante constantemente com as evoluções para o mesmo possa obter uma cópia sem a 
intervenção de terceiros. 
 
5.1.9. Toda e qualquer mensagem ou alerta ou tela deverão estar em idioma Português – Brasil. 
 
5.1.10. Possuir Trilha de auditoria (LOG) e ambiente de consulta e auditoria para busca de usuários 
sobre os acessos, funcionalidades abordadas e conteúdos alterados, com acesso parametrizado e 
definido pelo usuário técnico responsável designado pela Contratante, incluindo controle de acesso 
de usuários até o nível de liberação individual por Perfil de Acesso, contemplando o controle de 
leitura, alteração e exclusão. 
 
5.1.11. Garantir que todos os dados ou parâmetros utilizados no processo de autenticação de 
usuário serão armazenados de forma protegida e em banco de dados independente. Por exemplo, 
armazenar o código hash da senha do usuário ao invés dela própria, além disso, o local de 
armazenamento desse código hash deve possuir restrições de acesso. A geração do código hash 
deve utilizar algoritmos de geração reconhecidamente seguros, como por exemplo, o algoritmo SHA-
1; na autenticação via OTP, a semente utilizada deve ser protegida. 
 
5.2. REQUISITOS FUNCIONAIS (Módulos e Funcionalidades) 
 
5.2.1. Método de autenticação para acesso a solução 
 
A solução deverá dispor de mecanismos seguros de gestão dos dados dos usuários, que garanta 
unicidade, devendo, obrigatoriamente, contemplar os seguintes requisitos: 
 
5.2.1.1. Acesso a solução através de autenticação pelo par e-mail e senha; 
 
5.2.1.2. Acesso a solução será via endereço eletrônico da solução na Web, usando protocolo https, 
via navegador de internet. 
 
5.2.1.3. A solução deverá disponibilizar a opção de manter o usuário conectado à sessão aberta. 
 
5.2.1.4. A solução deverá renovar o token dos usuários mantidos em sessão em um período de 6h. 
 
5.2.1.5. A solução deverá expirar tokens de acesso, mantidos em sessão, que possuem data de 
geração maior que 7 dias, solicitando uma nova autenticação conforme o requisito 5.2.1.1. 
 
5.2.1.6. A solução deverá possuir uma área para redefinição de senha de acesso, enviando um link 
de criação de nova senha no e-mail cadastrado. 
 
5.2.1.7. O link de redefinição de senha (requisito 5.2.1.6.) deverá possuir o tempo de expiração de 30 
minutos. 
 
5.2.1.8. A solução deverá solicitar o par nova senha e confirmar nova senha para realizar a alteração 
do acesso do usuário cadastrado. 
 
5.2.1.9. A solução deverá disponibilizar uma opção para o usuário realizar logout, encerrando a 
sessão ativa. 
 
5.2.2. Grupos de Permissões 
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A solução deverá gerenciar perfis de acesso diferenciados para as funcionalidades da solução, 
configurável pela Contratante, que garanta que o usuário acesse somente o que lhe for concedido e 
mantendo registro das ações, devendo, obrigatoriamente, contemplar os seguintes requisitos: 
 
5.2.2.1. Apresentar para o usuário que acessou a solução, no mínimo, seu nome de usuário. 
 
5.2.2.2. Apresentar somente as funcionalidades associados ao perfil designado ao usuário que fez 
acesso a solução; 
 
5.2.2.3. Permitir associar os usuários a um perfil de acesso; 
 
5.2.2.4. Permitir a Contratante gerenciar usuários e customizar perfis de acesso; 
 
5.2.2.5. Permitir a um usuário ter mais de um Perfil de Acesso; 
 
5.2.2.6. Permitir que ao estar utilizando a solução, um usuário com mais de um perfil, tenha acesso a 
todas as funcionalidades cadastradas nos dois perfis; 
 
5.2.2.7. A solução deverá permitir o cadastramento e configuração de diversos perfis de usuários, 
visando garantir que, cada perfil acesse, visualize e opere apenas os conteúdos pertinentes ao seu 
perfil de usuário. 
 
5.2.3. Gerenciar Perfil de Usuário 
 
A solução deverá disponibilizar funcionalidades para gerenciamento de perfil de usuário, podendo 
realizar a alteração de dados como nome, foto do perfil, email e senha, devendo, obrigatoriamente, 
contemplar os seguintes requisitos:  
 
5.2.3.1. A solução deverá exibir as informações de nome, foto do perfil e email que estão 
cadastradas no sistema: 
 
5.2.3.2. A solução deverá disponibilizar uma área para alteração das informações citadas no requisito 
  
5.2.3.1, sem necessidade formalização da alteração; 
 
5.2.3.3. A solução deverá disponibilizar uma área para o usuário logado realizar a alteração da senha 
de acesso; 
 
5.2.3.4. Para alteração de senha de acesso, a solução deverá solicitar ao usuário a senha atual, a 
nova senha e a confirmação da nova senha. A senha de acesso deverá ser alterada somente após 
validação dos dados informados; 
 
5.2.4. Gerenciar Usuários  
 
A solução deverá disponibilizar a funcionalidade de gerenciamento de usuários, possibilitando o 
cadastro, edição e remoção de usuários, devendo, obrigatoriamente, atender os seguintes requisitos. 
 
5.2.4.1. A solução deverá disponibilizar um formulário para cadastro ou edição de usuário, contendo 
as informações: nome, email, foto do perfil. Os campos nome e email deverão ser obrigatórios e o 
email deve ser único. 
 
5.2.4.2. A solução deverá permitir a associação do usuário com grupos de permissões previamente 
cadastrados no sistema, conforme citado no requisito 6.2.2. 
 
5.2.4.3 A solução deverá disponibilizar uma listagem dos usuários cadastrados, contendo 
informações do nome e email de cada usuário. 
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5.2.4.4. A listagem disponibilizada deverá permitir a ordenação dos dados de forma crescente ou 
decrescente, por nome ou email e a pesquisa de registros, também por nome ou email; 
 
5.2.4.5 A solução deverá disponibilizar uma área para exclusão de um usuário cadastrado; 
 
5.2.5. Gerenciar Localidades 
 
A solução deverá disponibilizar a funcionalidade de gerenciamento de localidades, possibilitando o 
cadastro, edição e remoção, devendo, obrigatoriamente, atender os seguintes requisitos. 
 
5.2.5.1. A solução deverá disponibilizar um formulário para cadastro ou edição de localidades, 
contendo as informações básicas e informações de contrato. 
 
5.2.5.2 No formulário, a área de informações básicas deverá possuir os seguintes campos: tipo 
(Regional/Agrupadora ou Leitora de contas), imagem do logo, grupo de localidades, nome, CNPJ ou 
CPF, e informações de endereço (CEP, rua, bairro, complemento, número, cidade e estado). Para o 
tipo Leitora de Contas, todos os campos citados deverão ser obrigatórios para a realização do 
cadastro. Para o tipo Regional/Agrupadora, somente o campo Nome é obrigatório. 
 
5.2.5.3. No formulário, a área de informações de contrato deverá permitir a seleção de um ou mais 
tipo de contrato (Energia, Água ou outro tipo disponibilizado pela solução) entre localidade e 
fornecedor. 
 
5.2.5.4. Ao selecionar um tipo de contrato deverá ser possível realizar a associação do fornecedor 
responsável por atender o contrato selecionado. 
 
5.2.5.5 A solução deverá disponibilizar uma listagem de localidades, contendo as informações de 
nome, CNPJ ou CPF e endereço de cada registro cadastrado. 
 
5.2.5.6 A solução deverá disponibilizar uma área para visualização do perfil da localidade, exibindo 
as informações cadastradas, os usuários vinculados a localidade em questão e as localidades 
cadastradas abaixo, na estrutura de árvore. 
 
5.2.5.7. A solução deverá disponibilizar uma área para exclusão de uma localidade cadastrada; 
 
5.2.6. Gerenciar Desenvolvedores de Geração Distribuída 
 
A solução deverá disponibilizar a funcionalidade de gerenciamento de desenvolvedores de GD 
(Geração distribuída), possibilitando o cadastro, edição e remoção, devendo, obrigatoriamente, 
atender os seguintes requisitos. 
 
5.2.6.1. A solução deverá disponibilizar um formulário para cadastro ou edição de desenvolvedores 
de GD, contendo as informações: nome e CNPJ. Os campos nome e CNPJ deverão ser obrigatórios 
para realização do cadastro; 
 
5.2.6.2 A solução deverá disponibilizar uma listagem dos desenvolvedores de GD cadastrados, 
contendo informações do nome e CNPJ. 
 
5.2.6.3. A listagem disponibilizada deverá permitir a ordenação dos dados de forma crescente ou 
decrescente, por nome ou CNPJ e a pesquisa de registros por nome e/ou CNPJ; 
 
5.2.6.4 A solução deverá disponibilizar uma área para exclusão de um desenvolvedor de GD 
cadastrado; 
 
5.2.7. Gerenciar Créditos de Energia Fotovoltaicas ou Contrato de Geração Distribuída. 
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A solução deverá disponibilizar a funcionalidade de gerenciamento de créditos oriundos de geradores 
fotovoltaicos ou contratos de GD (Geração distribuída), possibilitando o cadastro, edição e remoção, 
devendo, obrigatoriamente, atender os seguintes requisitos. 
 
5.2.7.1. A solução deverá disponibilizar um formulário para cadastro ou edição de contratos de GD, 
contendo as informações: nome, distribuidora e desenvolvedor de GD. Os campos citados devem ser 
obrigatórios para realização do cadastro; 
 
5.2.7.2 A solução deverá disponibilizar uma listagem dos contratos de GD cadastrados, contendo 
informações do nome, distribuidora e desenvolvedor de cada registro; 
 
5.2.7.3. A listagem disponibilizada deverá permitir a ordenação dos dados de forma crescente ou 
decrescente, por nome, distribuidora ou desenvolvedor e a pesquisa de registros por nome e/ou 
distribuidora e/ou desenvolvedor de GD; 
 
5.2.7.4 A solução deverá disponibilizar uma área para exclusão de um contrato de GD cadastrado; 
 
5.2.8. Configuração de faturas 
 
A solução deverá disponibilizar uma área para gerenciamento das faturas configuradas, 
possibilitando o cadastro, edição e remoção de registos, devendo, obrigatoriamente, atender os 
seguintes requisitos: 
 
5.2.8.1. A solução deverá disponibilizar uma área para cadastro de uma nova configuração de fatura, 
onde deverá ser informado o fornecedor, o subgrupo e o modelo tarifário da fatura que será 
configurada. 
 
5.2.8.2. Após a seleção de fornecedor, subgrupo e modelo, deverá ser exibida uma área que 
permitirá o usuário realizar o upload de uma fatura de referência e apontar o posicionamento das 
variáveis que deverão ser coletadas 
 
5.2.8.3. A solução deverá permitir mais de uma versão de fatura para o mesmo fornecedor, subgrupo 
e modelo tarifário, onde deverá ser possível informar a data de início e fim de cada versão: 
 
5.2.8.4. A configuração deverá possuir um status para informar se está Completa ou Incompleta. 
Somente configurações com status Completa poderão ser utilizadas na leitura de variáveis no upload 
de faturas; 
 
5.2.8.5. A solução deve disponibilizar uma área para realizar a exclusão de uma configuração de 
fatura. 
 
5.2.9. Upload de faturas 
 
A Solução deverá disponibilizar uma área para gerenciamento de upload de faturas, sendo possível 
realizar o upload, a edição de variáveis lidas e a remoção do registro, devendo, obrigatoriamente, 
atender os seguintes requisitos: 
 
5.2.9.1. A solução deverá disponibilizar uma listagem de uploads de faturas realizados, contendo 
informações do nome da localidade, mês de referência, tipo e status do upload; 
 
5.2.9.2. A listagem deverá permitir a realização de filtros por período inicial e final, tipo da fatura e/ou 
localidade, além da ordenação de forma crescente ou decrescente por localidade, mês referência ou 
tipo; 
 
5.2.9.3. A solução deverá disponibilizar uma área para realizar upload de novas faturas, onde deverá 
ser informado a localidade, o mês referência e o fornecedor, ao adicionar o arquivo da fatura 
desejada; 
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5.2.9.4. A solução deverá permitir a visualização da imagem da fatura, onde permitirá a alteração de 
valores das variáveis coletadas; 
 
5.2.10. Upload de planilha de histórico. 
 
A solução deverá disponibilizar uma área para gerenciamento de uploads de informações de 
histórico por planilha.xlsx, onde deverá ser possível a geração de um template referência, a 
importação do template, a listagem e remoção de planilhas. Obrigatoriamente, a solução deverá 
atender os seguintes requisitos: 
 
5.2.10.1. Permitir a geração de uma planilha.xlsx referência para preenchimento de histórico de 
consumo e/ou custo. 
 
5.2.10.2. Permitir a importação da planilha.xlsx referência preenchida. 
 
5.2.10.3. Disponibilizar uma listagem das planilhas.xlsx cadastradas. 
 
5.2.10.4 A listagem deverá permitir a ordenção dos registros por código, localidade, período inicial ou 
período final e também a pesquisa pelos mesmos campos citados; 
 
5.2.10.5 A solução deverá possuir uma área para exclusão de uma planilha .xlsx de histórico 
existente; 
 
5.2.11. Gerenciamento de Contas a pagar 
 
A solução deverá permitir o acompanhamento de upload de faturas realizadas, informando status da 
fatura e possibilitando a exportação para enviar para pagamento, devendo, obrigatoriamente, atender 
os requisitos: 
 
5.2.11.1. A solução deverá disponibilizar uma listagem de faturas existentes com nome da localidade, 
mês referência, data de vencimento, valor, multa, tipo, status e data de exportação. 
 
5.2.11.2. A listagem deverá permitir a ordenação pelos campos existentes e disponibilizar filtros por 
período, tipo, localidade e status para busca de registros; 
 
5.2.11.4. A solução deverá permitir a realização do download da imagem da fatura cadastrada; 
 
5.2.11.5 A solução deverá disponibilizar a opção para exportação dos dados filtrados nos formatos 
.xlsx ou .xml, além de possibilitar a alteração do status das faturas no momento da exportação; 
 
5.2.12. Dashboards 
 
A solução deverá disponibilizar dashboards para acompanhamento das informações coletadas nas 
faturas, devendo obrigatoriamente, atender os seguintes requisitos: 
 
5.2.12.1. Dashboard Principal 
 
A solução deverá possuir um dashboard principal onde deverá ser possível acompanhar informações 
de consumo, custo, oportunidades de redução de custos de energia, maiores consumidores e 
indicadores de metas estabelecidas. As informações devem ser mensal e deverão apresentar a 
porcentagem de aumento ou redução; 
 
5.2.12.2. Dashboard de Indicadores de Performasse Ambientais 
 
A solução deverá possuir um dashboard de indicadores de performasse ambientais que possibilitará 
a análise de consumo por área, consumo por pessoa, emissão de CO2 por tipo de fatura e por 
pessoa; 
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5.2.12.3. Ferramenta para comparação 
 
A solução deverá possuir um dashboard específico, possibilitando a comparação do desempenho 
entre localidades por indicadores de consumo ou custo por pessoa ou área e também de CO2 por 
consumo; 
 
5.2.12.4 Dashboard de orçamentos 
 
A solução deverá disponibilizar uma área para configuração do orçamento de uma localidade ou 
grupo de localidades, e deverá possibilitar a aplicação de um percentual de redução, valor de 
reajuste e margem de aceitação, para, com base no consumo ou custo do ano anterior, gerar as 
informações de orçamento do ano em questão; 
Além da configuração, a solução deverá possuir um dashboard para acompanhamento do orçamento 
configurado, informando os valores estabelecidos e indicadores para classificar o consumo geral ou 
de cada localidade em:Abaixo do orçado, dentro do orçamento, estouro de orçamento ou sem 
orçamento configurado; 
 
A solução deverá disponibilizar um relatório com as informações de orçamento de uma ou mais 
localidades no formato.pdf 
 
5.2.12.5. Dashboard para acompanhamentos de Metas Globais da ONU para 2030 
 
A solução deverá disponibilizar uma área para demonstração de metas do pacto global da ONU para 
2030, especificamente para os itens referentes à consumo de eficiente de água e energia, utilização 
de energias renováveis e redução da emissão de tCO2 referentes à gastos de energia. Todos os 
resultados devem ser apresentados de maneira gráfica, com propósito de facilitar o entendimento 
dos usuários. 
 
Deve se considerado, possibilidade de inclusão de opções para aplicação de metas de reduções 
para cada caso, com acompanhamento mensal dos resultados obtidos, com possibilidade de 
auditoria dos mesmos a qualquer momento.  
 
5.2.13. Relatórios 
 
A solução deverá disponibilizar relatórios de maneira gráfica e tabelada com as variáveis coletadas 
nas faturas, e deverá permitir a seleção de quais variáveis deverão ou não compor o relatório, além 
de permitir a realização de filtros por localidade e/ou período. 
Deverá ser permitido exportar os dados do relatório nos formatos .pdf, .xlsx ou realizar a impressão 
do mesmo; 
 
5.2.14. Gerenciar Ordem de Serviço 
 
 A solução deve disponibilizar uma área para gerenciamento de ordem de serviço, possibilitando a 
criação, edição e remoção de ordens de serviço, devendo, obrigatoriamente, atender os seguintes 
requisitos; 
 
5.2.14.1. A solução deverá disponibilizar uma listagem de ordens de serviço existentes para o 
usuário logado, informando código, status, tipo, responsável, data final, data de envio para análise e 
data de finalização; 
 
5.2.14.2. A listagem deve possuir ordenação em ordem crescente ou decrescente para todos os 
campos mencionados no requisito 6.2.19.1, além de filtros por código, usuário, período, status e tipo; 
 
5.2.14.3. A solução deverá destacar as ordens de serviço que estão em atraso ou próximo a data de 
término estabelecida. Para ordens em atraso deverá ser exibida a quantidade de dias em atraso; 
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5.2.14.4 A solução deverá permitir o cadastro de novas ordens de serviço, incluindo as informações: 
tipo, data final, objetivo a ser atingido, localidades, executores e tarefas; 
 
5.2.14.5 A solução deve permitir a adição, edição e remoção de tarefas na OS e armazenar a data e 
hora da realização da tarefa; 
 
5.2.14.6 A solução deverá armazenar qualquer mudança na OS e registrar em uma área de histórico 
contendo: usuário, ação realizada e a data e hora da ação; 
 
5.2.14.7 A solução deverá prover um serviço para notificar por e-mail o responsável e executores da 
OS sobre qualquer mudança ocorrida, bem como o cadastro ou remoção da OS; 
 
5.2.15. Gerenciar Atividades de Usuários 
 
 A solução deve disponibilizar uma área para acompanhamento das atividades de usuários no 
sistema, devendo, obrigatoriamente, atender os seguintes requisitos: 
 
5.2.15.1. A solução deverá disponibilizar uma listagem de atividades com informações do usuário, 
ação realizada (criação, edição ou remoção), entidade afetada, localidade e data da atividade. 
 
5.2.15.2. A listagem deve possuir ordenação em ordem crescente ou decrescente para todos os 
campos mencionados no requisito 5.2.20.1, além de filtros por usuário, localidade, período, ação e 
entidade afetada; 
 
5.2.15.3. A solução deverá disponibilizar uma área para visualização das mudanças realizadas na 
entidade, onde deverão ser destacados os itens alterados; 
 
5.2.16. Configurações 
 
5.2.16.1. Configuração de área e pessoas por localidade 
A solução deverá disponibilizar uma área para gerenciamento de informações de área e quantidade 
de servidores e/ou prestadores de serviçosalém de munícipes e/ou visitantes nas localidades. 
Para o cadastro das informações, deverá ser inserido a localidade, o período e o valor da informação 
de área ou quantidade de pessoas; 
 
5.2.16.2. Configurações de metas 
A solução deverá disponibilizar uma área para gerenciamento de metas, devendo, obrigatoriamente, 
atender os seguintes requisitos: 
 
5.2.16.2.1. A solução deverá permitir o cadastro de metas por localidade e período; 
 
5.2.16.2.2 A solução deverá permitir o cadastro de metas para qualquer variável coletada nas faturas 
 
5.2.16.2.3 A solução deverá permitir o cadastro de metas por tipo de fatura existente na plataforma 
 
5.2.16.2.4 A solução deverá permitir o cadastro de meta com um valor numérico fixo ou um 
percentual em relação a outra variável de fatura; 
 
5.2.16.2.5 A solução deverá informar uma meta violada no dashboard e disponibilizar uma área para 
acompanhamento de metas por localidade e período; 
 
5.2.17. Integração com outras plataformas da municipalidade. 
 
5.2.17.1 A solução deve disponibilizar uma integração para outras plataformas da municipalidade, 
hoje instaladas, via protocolo API Restful. 
 
5.2.17.2 A API deve disponibilizar no mínimo as seguintes informações obtidas nas faturas: 
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5.2.17.2.1 Identificação da Unidade 
 
5.2.17.2.2 CNPJ 
 
5.2.17.2.3 Endereço 
 
5.2.17.2.4 Secretária responsável 
 
5.2.17.2.5 Número de consumidor 
 
5.2.17.2.6 Número do medidor (RGI) 
 
5.2.17.2.7 Valor a pagar 
 
5.2.17.2.8 Código do débito automático 
 
5.2.17.2.9 Código de barras 
 
5.2.17.2.10 Data de Vencimento 
 
5.2.17.3 A API da solução deve ter a disponibilidade um método para informar se as faturas foram 
pagas. 
 
6. DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECORRENTEMENTE PARA MUNICIPALIDADE 
 
6.1. Licença de uso de software para processamento de dados nas faturas de energia e água 
 
6.1.1 Licença de uso de software 
 
6.1.1.1 A solução deve contemplar a licença do uso do software enquanto ocorrer vigência do 
contrato, descrito no item 5 desse termo de referência, para o processamento dos dados nas faturas 
de energia elétrica e água, obtidos no site das respectivas concessionárias, respeitando todas a 
normas estabelecidas da LGPD L13.709/2018, com o seguinte quantitativo: 
 
• 183 faturas de energia elétrica – Concessionária ENEL 
• 32 faturas de energia elétrica de iluminação pública – Concessionária ENEL 
• 167fatura de água – Concessionária SABESP 
 
6.1.1.1 Ficará a cargo da contratante a busca das faturas nas respectivas localidades, afim de 
executar o uso do software. 
 
6.1.2.2 Em caso em queesteja ocorrendo, algum problema temporário de acesso ao site da 
concessionária, a contratante deverá receber a fatura por processo desenhado junto equipe 
gerenciado do contrato, até resolução do problema.  
 
6.2. Serviço de consultoria sobre os dados obtidos na plataforma. 
 
6.2.1. Análise e auditoria de consumo dos dados retirados da plataforma por especialista 
 
6.2.1.1 A solução deve contemplar o fornecimento pela contratada, do serviço de análise e auditoria, 
autônoma ou não, da plataforma para melhoria dos resultados da municipalidade, de forma mensal, 
através de um relatório apresentado para um comitê escolhido pela contratante, 
 
6.2.2. Gestão de acompanhamento de consumo e custos. 
 
6.2.2.1 A contratada deve fornecer um serviço prestador por um engenheiro elétrico, registrado no 
CREA do respectivo estado, credenciado e certificado no software/solução acompanhamento de 
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equipe escolhidas nas secretárias para acompanhamentos de metas de consumo e custos, utilizando 
a plataforma fornecida como ferramenta principal para gestão visual e geração de relatórios. 
 
6.3. Suporte e Manutenção 
 
6.3.1 A Contratada deverá prestar serviços de manutenção corretiva e preventiva, garantindo o 
funcionamento da aplicação. 
 
6.3.1.1 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a identificar e corrigir os defeitos 
apresentados pelo(s) sistema(s) web que compõem a solução; 
 
6.3.1.2 Entende-se por manutenção preventiva aquela destinada a atualizar o(s) sistema(s) web que 
compõem a solução, com o objetivo atualizações de rotina, visando segurança e performasse, 
reduzir ou impedir a ocorrência de falhas. 
 
6.3.2. Haverá um canal de e-mail e telefone disponibilizado para abertura de solicitações de 
manutenção e correções. 
 
6.3.3 A contratada deverá manter para cada solicitação um número único de identificação, e deverá 
registrar ao menos os seguintes dados: 
 
6.3.3.1. Data e hora da abertura do Requerimento; 
 
6.3.3.2. Requerente; 
 
6.3.3.3. Tipo de Requerimento; 
 
6.3.3.4. Histórico do atendimento; 
 
6.3.3.5. Data e hora do encerramento; 
 
6.4. Serviço de armazenamento e segurança das informações 
 
6.4.1 Armazenamento das faturas. 
 
6.4.1.1 A solução deve prover armazenar em nuvem e torna disponível, para “downloads” e/ou 
visualização das mesmas todas as imagens das faturas no decorrer do contrato vigente, respeitando 
os ritos legais mandatários da LGPD.  
 
6.4.2. Segurança sobre armazenamento. 
 
6.4.2.1 Para a solução do armazenamento, todos as imagens e dados coletados, deverão utilizar 
algum serviço de uma datacenter com creditação de segurança nível TIER IV oumultinacional de 
grande porte (Microsoft, Google, AWS ou etc) para garantir a integridade das informações, com 
política de backups de alteração e registros passiveis de fallback. 
 
7. GARANTIA TECNOLÓGICA 
 
7.1. Ao final do contrato, não havendo interesse em renovação por parte da Contratante, a empresa 
fornecedora da solução deverá garantir o direito de acesso à consulta e impressão dos dados de 
atendimento a usuários e documentos gerados, ou seja, acesso a base de dados gerada na 
operação da solução, durante a vigência do contrato. Essa garantia deverá ser por um período de 06 
(seis) meses.  
 
A empresa contratada deverá garantir a manutenção do sistema ofertado visando mantê-lo em 
conformidade com as legislações vigentes, sem nenhum ônus adicional para a Contratante, no 
período de vigência do Contrato. 
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Além disso, no caso de encerramento do contrato, a empresa fornecedora do sistema deverá garantir 
que todas as informações armazenadas no Banco de Dados gerado pela utilização do sistema serão 
disponibilizados para download da Contratante. 
 
8. VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO OBJETO (Simulação Funcional) 
 
Para garantir o atendimento aos requisitos técnicos deverá ser realizada a verificação de 
conformidade do objeto, através de demonstração da solução (simulação funcional) que servirá para 
resguardar a segurança da futura contratação. A Contratante designará uma comissão técnica que 
acompanhará a Licitante em todas as etapas da demonstração. 
Todos os documentos e comprovações, cujas impressões sejam oriundas da verificação de 
conformidade do objeto (simulação funcional) serão anexados ao processo que originou esta 
licitação. 
 
Todo o procedimento descrito dos itens 8.1 e 8.2 deverá ser OBRIGATORIAMENTE cumprido sob 
pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 
 
8.1. Preparação e orientações para a demonstração da solução  
 
8.1.1. Procedimento 
 
8.1.1.1. Definida a primeira classificada (e assim por diante, se necessário, por ordem de 
classificação) esta deverá realizar a demonstração das funcionalidades da solução. 
 
8.1.1.2. A comissão de avaliação formada por agentes públicos indicados pela Contratante agendará 
e assistirá a demonstração e verificará a conformidade da solução proposta com o termo de 
referência, sendo assegurada a presença e participação das demais licitantes. 
 
8.1.1.3. É de total responsabilidade da empresa licitante que o seu apresentador credenciado se 
organize de modo a realizar a demonstração de todos os requisitos dentro do prazo máximo de 6 
(seis) horas, sem exceder 4 (quatro) horas diárias de apresentação. 
 
8.1.1.4. O prazo máximo estabelecido no item anterior não será prorrogado em qualquer hipótese. 
Caso a licitante deixe de demonstrar qualquer requisito alegando falta de tempo, este será 
considerado como inexistente na solução apresentada e, portanto, a licitante será desclassificada; 
 
8.1.1.5. A Contratante disponibilizará equipamento (microcomputador e dispositivos móveis) para as 
demonstrações. A proponente deverá apresentar sua solução através de acesso normal a Internet, 
via https (ambiente seguro), utilizando portas comuns, livres de proxies e firewalls.  
 
8.1.1.6. Não será permitida qualquer conexão local ou no modo off-line; 
 
8.1.1.7 A Contratante disponibilizará 10 (dez) faturas por mês, sendo 7 (sete) unidades consumidoras 
de energia elétrica, especificamente 4 (quatro) ligadas à rede em baixa tensão e 3 (três) ligadas à 
rede em média tensão, além de 3 (três) faturas de unidade consumidoras de água. As faturas serão 
encaminhadas no prazo de 120 horas antes da apresentação da demonstração e serão referentes 
aos últimos 12 meses da data agendada. 
 
8.1.1.8 Fica a cabo da Contratante, o fornecimento de todas as informações referentes à metragem 
quadrada, munícipes que são atendidos e servidores públicos que exercem sua função no local de 
cada unidade analisada, no prazo de 48 horas antes da apresentação da demonstração.  
 
8.1.1.9. Concluída a demonstração da proponente e verificada a conformidade da proposta com o 
presente termo de referência, a comissão de avaliação emitirá relatório comprovando ou não o 
atendimento das especificações obrigatórias. 
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8.1.1.10. Caso a primeira classificada não tenha atendido as especificações obrigatórias o pregoeiro 
convocará as demais licitantes, respeitando a ordem de classificação, a demonstrarem suas 
soluções. 
 
8.1.2. Orientações Técnicas 
 
8.1.2.1. A solução pretendida deverá possuir todos os requisitos do item 5.2 (módulos, 
funcionalidades, características gerais) e subitens deste termo, que deverão obrigatoriamente 
atender a todas as funcionalidades, atributos, rotinas e procedimentos conforme definidos nos 
tópicos mencionados. 
 
8.1.2.2. As nomenclaturas utilizadas para designar os módulos e funcionalidades, são proposições 
desta administração. As nomenclaturas e os agrupamentos de funcionalidades utilizados nas 
soluções das licitantes poderão ser diferentes, desde que realizem todas as atividades especificadas. 
 
8.1.2.3. As funcionalidades do item 5.2 e seus subitens deverão ser obrigatoriamente demonstradas 
sequencialmente e cumpridas, conforme detalhado no item 8.2 e ao final de cada operação, a 
proponente deverá gerar uma imagem da tela (que poderá ser uma impressão direta ou gravação em 
um arquivo digital para posterior impressão), com vistas a documentar e comprovar o item 
demonstrado. 
 
8.1.2.3.1. Serão considerados como atendidos os itens se cumpridas todas as exigências neles 
contidas, quaisquer das ações que não puderem ser realizadas, inclusive as impressões/gravações 
para comprovação de funcionalidades, ocasionarão a desclassificação da licitante. 
 
8.1.2.4. A solução deverá ter previamente cadastrada um usuário, denominado “Usuário Master” para 
fins de demonstração, com perfil de acesso a todas as funcionalidades previamente configuradas 
para que seja utilizado na demonstração, possibilitando o acesso inicial para manipulação dos 
módulos da solução e tambémum outro usuário, denominado “Usuário Padrão” com perfil de acesso 
configurado . 
 
 
8.2. FASE DE DEMONSTRAÇÃO 
 

ATENDE? 

Sim Não 

8.2. Demonstração do Item: 5.2.2 - Perfil de Acesso 

8.2.1. Acessar e autenticar na solução de acordo com os padrões especificados no item 5.2.1, 
utilizando o usuário “Usuário de Demonstração”, previamente cadastrado, conforme item 8.1.2.4; 

8.2.1.1. Acessar utilizando e-mail do usuário e senha com permissões usuário de 
unidade consumidora; 

  

8.2.1.2. Navegar em algumas páginas pertinentes à restrições de unidade consumidora;   

8.2.1.3. Sair da solução;   

8.2.1.4. Acessar utilizando e-mail do usuário e senha com permissões usuário master;   

8.2.1.5. Navegar em algumas páginas diferentes de navegadas anteriormente;   

8.2.1.6. Reiniciar máquina, abrir novamente mesmo navegador feito login 
anteriormente, e acesso automático do sistema;  

  

8.2.1.7. Teste em outro navegador de internet;   
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8.2.1.8. Logar no sistema em outra máquina enquanto o sistema roda aberto, verificar 
que o sistema fez logout, na primeira máquina automaticamente; 

  

8.2.1.9. Utilizar a funcionalidade “Esqueceu a senha?”;   

8.2.1.10. Sair do sistema com usuário master;   

8.2.1.1.11. Realizar login no sistema e desmarcando a opção manter-me conectado;   

8.2.1.1.12. Reiniciar o navegador verificar se o a página de login aparece novamente;   

8.2.2.Demonstração do Item: 5.2.3 – Gerenciar Perfil de Usuário  

8.2.2.1. Acessar perfil de usuário;    

8.2.2.2. Alterar senha do usuário;   

8.2.2.3. Sair do sistema e login com nova senha;   

8.2.2.4. Alterar dados do usuário (Nome, e-mail e foto)   

8.2.3.Demonstração do Item: 5.2.9 Demonstração de upload de fatura 

8.2.3.1. Demonstrar com uma fatura em mão como a solução funcionará em tempo real;    

8.2.4.Demonstração do Item: 5.2.11 Demonstração de Contas a pagar 

8.2.4.1. Acessar pagina para visualização das faturas em tempo real   

8.2.4.2. Executar download de fatura e abrir em outro computador disponível   

8.2.4.3. Exportar dados da fatura em formato .xlsx ou .xml   

8.2.5Demonstração do Item: 5.2.12.1 Demonstração de Dashboard Principal 

8.2.5.1. Detalhar informações de consumos de energia;   

8.2.5.2. Detalhar informações de custos de água;   

8.2.5.3. Detalhar gastos com multas e juros gastos pela municipalidade   

8.2.5.4. Apontar qual custos a municipalidade está ocorrendo a mais no mês analisado 
e o porquê. 

  

8.2.5.5. Apresentar no Dashboard principal as localidades com maiores consumos de 
energia. 

  

8.2.6Demonstração do Item: 5.2.12.2 Demonstração de Indicadores de Performasse Ambiental 

8.2.6.1. Apresentar os indicares de metragem quadrada;    
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8.2.6.2. Apresentar indicadores consumo de água por pessoa;   

8.2.6.3. Apresentar indicador de emissão de tCO2 por consumo de energia;   

8.2.7Demonstração do Item: 5.2.12.3 Demonstração de Ferramenta de Comparação 

8.2.7.1. Apresentar comparativo de indicadores de performasse ambiental por 
metragem quadrada por unidade consumidora de energia analisada, por consumo; 

  

8.2.7.2. Apresentar comparativo de indicadores de performasse ambiental por 
metragem quadrada por unidade consumidora de água analisada, por custo; 

  

8.2.7.3. Apresentar comparativo de indicadores de performasse ambiental por pessoa 
de energia, por consumo. 

  

8.2.7.3. Apresentar comparativo de indicadores de performasse ambiental por pessoa 
de energia, por consumo, separando em grupos específicos. 

  

8.2.8Demonstração do Item: 5.2.12.4 Demonstração de Dashboard de Orçamento 

8.2.8.1. Configuração de Orçamento Inicial, com meta de redução de 3% no consumo;   

8.2.8.2. Demonstração de resultado obtido instantâneo;   

8.2.8.3. Alterar orçamento incluindo reajuste de 2,5% e meta de redução em 5% no 
custo 

  

8.2.8.4. Emitir relatório de todas as unidades referentes à meta estabelecida;   

8.2.9Demonstração do Item: 5.2.13 Demonstração de Dashboard de Relatório 

8.2.9.1. Gerar novo relatório utilizando dados de consumo e valor a pagar em energia 
com informações de 5 meses; 

  

8.2.9.2. Salvar relatório recém criado;   

8.2.9.3. Acessar relatório com dados de outra unidade consumidora;   

8.2.9.4. Exportar relatório em .xlsx;   

8.2.10Demonstração do Item: 5.2.14 Demonstração de Ordem de Serviço 

8.2.10.1. Criar ordem de serviço adicionando usuário como executor;   

8.2.10.2. Acessar sistema com logim de usuário executor, para visualização de ordem 
expedida; 

  

8.2.10.3. Editar ações dentro da ordem de serviço;   

8.2.10.4. Verificar e-mail para acompanhamento das notificações da ordem de serviço;   

8.2.10.5. Finalizar ordem de serviço;   

8.2.11Demonstração do Item: 5.2.16 Demonstração de Atividade Usuário 
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8.2.11.1. Listar atividades de usuários;   

8.2.11.2. Filtrar usuário específico e atividade realizada;   

8.2.11.3. Buscar atividade de criação de ordem de serviço, vinculada no item 8.2.11.1. 
Desse edital; 

  

 
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES  
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 

1 

Contratação de empresa especializada visando fornecimento de solução de 
licença de uso de software para análise de oportunidade e metas em energia e 
água através de contas, auditoria de consumos, juntamente com a sua 
implementação e treinamento, além de sua operação mensal, a serem geridos 
em todas as unidades consumidoras administrados da prefeitura, com 
disponibilização de plataforma web para acesso e controle, conforme 
detalhamentos e especificações (Período de 12 meses). 

Serviço 1 
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PROPOSTA PP 78/22 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 
VALOR 

UNTÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 

Contratação de empresa especializada visando 
fornecimento de solução de licença de uso de 
software para análise de oportunidade e metas 
em energia e água através de contas, auditoria de 
consumos, juntamente com a sua implementação 
e treinamento, além de sua operação mensal, a 
serem geridos em todas as unidades 
consumidoras administrados da prefeitura, com 
disponibilização de plataforma web para acesso e 
controle, conforme detalhamentos e 
especificações (Período de 12 meses). 

Serviço 1 R$ 63.000,00 R$ 63.000,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 63.000,00 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR R$ 63.000,00 - (SESSENTA E TRES MIL REAIS). 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 
CONTRATADO: ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 111/22 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de licença e implantação de software 
para análise de oportunidades em energia e água 
ADVOGADO (S): Dr. WLADIMIR ANTZUK SOBRINHO - OAB nº 109197 – E-mail 
w.antzuk@gmail.com 
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
 
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
 
c) Aém de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
 
d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão 
cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos 
previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização 
Cadastral” anexa(s); 
 
e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 

 
Carapicuíba, 29 de Agosto de 2022. 

 
 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves 
Cargo: Prefeito 
CPF: 157.388.248-81 
 
 
Assinatura: _____________________________________  
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves 
Cargo: Prefeito 
CPF: 157.388.248-81 
 
Assinatura: _____________________________________ 
 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pelo contratante: 
 
Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves 
Cargo: Prefeito 
CPF: 157.388.248-81 
 
Assinatura: _____________________________________ 
 
 
Nome: Mário Maurício da Matta Junior 
Cargo: Secretário de Administração Geral 
CPF: 185.447.638-63 
 
Assinatura: _____________________________________ 
 
 
Pela contratada: 
 
Nome: Hugo Meier Hassen 
Cargo: Sócio - Proprietário 
CPF: 362.450.228-00 
 
Assinatura: _____________________________________ 
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 
Nome: Mário Maurício da Matta Junior 
Cargo: Secretário de Administração Geral 
CPF: 185.447.638-63 
 
Assinatura: _____________________________________ 
 
 
GESTOR(ES) DO CONTRATO: 
 
Nome: Mário Maurício da Matta Junior 
Cargo: Secretário de Administração Geral 
CPF: 185.447.638-63 
 
Assinatura: _____________________________________ 
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DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 
 
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar  
Nome: Rosangela Aparecida dos Santos 
Cargo: Auxiliar Administrativo 
CPF: 177.112.848-88 
 
Assinatura: _____________________________________ 
 
(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas 
que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  
contratantes de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis 
por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições 
previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste 
Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles 
já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. 
(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021) 
 

 
 


