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TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo nº 01450.002225/2018-01 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente termo visa estabelecer as especificações para a manutenção 
preventiva e  corretiva dos relógios de registro de  ponto eletrônico, para o 
registro e  controle diário da frequência dos servidores em exercício na Sede 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — IPHAN, bem 
assim  nas 27 Superintendências Estaduais, 37 Escritórios Técnicos e 4 
Unidades Especiais, no total de 100 (cem) unidades, conforme Anexo I, 
visando conferir maior eficiência aos processos atualmente executados pela 
Coordenação Geral de Gestão de Pessoas - COGEP/DPA, referentes ao 
controle da frequência, dando maior transparência à gestão de pessoas no 
âmbito deste Instituto. 

  

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
2.1.O Instituto tem passado nos últimos anos por uma reestruturação em 
seu quadro de pessoal em decorrência da realização de concurso público 
para provimento de cargos efetivos e/ou temporários. 

2.2. Como consequência deste cenário, alguns processos de trabalho sob a 
responsabilidade da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas-COGEP/DPA, 
bem como pelas Superintendências Regionais e Unidades Especiais, 
sofreram um grande aumento de demanda, sem que houvesse aumento 
equivalente de pessoal nas atividades de gestão de pessoas, ou ainda a 
melhoria dos sistemas de gestão de processos. 

2.3. Dentre as dificuldades encontradas sido a emissão e o controle mensal 
da frequência dos servidores. 

2.4. Atualmente, a emissão e o controle da frequência desse conjunto de 
servidores são feitos de maneira manual, ficando sob responsabilidade dos 
servidores das unidades de RH as seguintes atividades: 

Emissão mensal das folhas de ponto; 
 Entrega das folhas nas unidades administrativas; 
Conferência individualizada de cada folha de ponto, verificando o efetivo 
cumprimento da jornada, calculando as horas trabalhadas a maior e a 
menor; 
Encaminhamento mensal de relatório para o comando de desconto de 



faltas, atrasos e saídas antecipadas injustificadas; 
 Reemissão diária de diversas folhas de ponto por incorreção no 
preenchimento; 
Encaminhamento mensal de relatório de frequência aos órgãos de origem 
dos servidores requisitados; 
Solicitação mensal às chefias das frequências não entregues no prazo legal. 
2.5. Além de desgastante e oneroso para a Administração, que acaba tendo 
que destacar servidores exclusivamente para a execução dessas atividades, 
ainda corremos o risco de ocorrerem falhas nesse controle mensal. 

2.6. Evidentemente, a ausência de sistema informatizado de controle e 
gerenciamento de frequência, confiando todo o trabalho ao 
acompanhamento manual, pode trazer prejuízos ao bom andamento e à 
regularidade das nossas atividades. 

2.7 O serviço a ser contratado encontra-se na categoria de “bens e serviços 
comuns”, pois sua seleção pode ser feita tão somente com base nos preços 
ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de 
avaliação minuciosa ou técnica. 

Os bens e serviços comuns são aqueles encontrados facilmente no mercado, 
e quando for possível estabelecer padrões de qualidade e desempenho 
peculiares ao objeto, para efeito de julgamento das propostas, mediante 
especificações utilizadas no mercado. 

 

3. O sistema de controle eletrônico de ponto, previsto no inciso II do art. 
6°do Decreto n.°1 .590, de 10 de agosto de 1995, e implantado no Iphan, a 
partir de maio de 2018, automatizou o controle de frequência dos 
servidores, permitindo uma melhor administração e acompanhamento das 
apurações da frequência, auxiliando no gerenciamento dos recursos 
humanos, na redução de custos, na automatização de tarefas repetitivas, na 
segurança e na democratização das informações para todos os níveis da 
hierarquia administrativa. 

  

4.OBJETIVO 
4.1, A contratação de empresa especializada para manutenção dos relógios 
de registro de ponto eletrônico na sede do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional IPHAN e nas 27 Superintendências Regionais, 37 
Escritórios Técnicos e 4 Unidades Especiais, no total de 100 (cem) unidades, 
conforme Anexo I, necessário ao monitorando e o fiel cumprimento da 
jornada de trabalho a que estão submetidos os servidores deste Instituto, 
de acordo com o Decreto n.º 1.590, de 10 de agosto de 1995. 



  

5. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
5.1. Manutenção Preventiva: Sendo uma 01 visita Trimestral para cada 
equipamento instalado com data previamente acordado com a 
CONTRATANTE. 

5.2. Manutenção Corretiva: Sendo uma 01 visita por mês para cada 
equipamento instalado com data previamente acordado com a 
CONTRATANTE. 

  

6. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

6.1. Serviços de manutenção preventiva e corretiva, envolvendo todos os 
relógios de registro de ponto eletrônico instalados nas diversas unidades do 
Iphan, conforme anexo I. 

6.2. As peças e componentes que em decorrência de defeitos tiverem que 
ser substituídos deverão ser obrigatoriamente da mesma marca do 
equipamento ou recomendados pelo fabricante. Quando por algum motivo, 
devidamente justificado e aceito pela contratante, não for possível a 
aquisição nestas condições, poderá ser adquirido peças e componentes com 
as mesmas especificações técnicas. 

6.3. Na realização dos serviços de Manutenção Preventiva deverão ser 
observados todos os procedimentos necessários para o pleno 
funcionamento do sistema, os quais deverão ocorrer mensalmente, em 
todas unidades do Iphan listadas no Anexo I. 

6.4. As chamadas de manutenção corretiva serão encaminhadas pela 
contratante à contratada através do envio de e-mail, onde deverá constar o 
motivo do chamado e o relato resumido do problema apresentado pelo 
sistema. 

6.5. As manutenções dos relógios de registro de ponto deverão, sempre que 
possível, ser no local onde estão instalados, sendo necessária a autorização 
do gestor do contrato, ou algum servidor por ele indicado, para retirada de 
qualquer equipamento. Neste caso, a contratada deverá disponibilizar 
equipamento substituto, até que a manutenção seja feita. 

  

7. DAS CONDIÇÕES COMERCIAIS 

7.1. A empresa candidata ao fornecimento do serviço, objeto deste Termo 
de Referência, deverá ter a qualificação necessária, nos termos do edital que 
rege esse processo licitatório e em consonância com as leis n° 8.666/93 
(Licitações e Contratos), 10.520/2002 (Pregão Eletrônico). 



7.2. Para habilitação a empresa deverá apresentar Atestado(s) de 
Capacidade Técnica, comprovando aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível com as características e quantidades aderentes ao 
objeto da licitação. 

7.3. A Proposta Comercial da empresa deverá a ser elaborada de acordo este 
Termo e apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do 
licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada pelo representante 
legal do licitante; 

7.4. Preço Global da Proposta, expresso em reais, pelo qual a licitante se 
obriga a prestar os serviços nos termos deste TR, devendo no preço estar 
inserido os materiais e/ou componentes a serem substituídos em razão de 
avaria ou queima, bem assim os chamados a serem feitos; 

7.5. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, 
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último, se houver, para 
contato; 

7.6. Indicar o prazo de validade da sua proposta, que deverá ser, no mínimo, 
de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação; 

7.7. Serão considerados como inclusos na proposta, quaisquer tributos, 
custos e despesas diretos ou indiretos omitidos ou incorretamente cotados, 
não sendo admitidos pleitos de acréscimos, a qualquer título, devendo o 
fornecimento ser prestados sem ônus adicionais para a IPHAN; 

7.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação ao percentual, pagamento, prazo ou 
qualquer condição que importe modificação dos termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, 
alterações essas que serão avaliadas pela autoridade competente da IPHAN; 

7.9. Será facultado a empresa interessada, para perfeito conhecimento do 
objeto licitado, realização de vistoria técnica para colher informações que 
considere pertinente para a formulação de sua proposta, especialmente as 
características das instalações físicas, do ambiente de operacionalização e 
das máquinas onde os produtos serão instalados; 

7.10. As vistorias técnicas serão previamente agendadas pelo 
CONTRATANTE; 

7.11. Não se considerará nenhuma oferta ou vantagem não prevista no 
Termo de Referência. 

  



8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de que 
trata este termo de referência, envolvem todos os componentes e 
acessórios dos relógios de registro de ponto eletrônico, inclusive cabos, 
conexões,  etc, de acordo com as especificações do fabricante de cada 
equipamento; 

8.2. Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, transporte e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços, inclusive aqueles de 
proteção individual (EPI) dos executantes do serviço; 

8.3. Dispor de Mão-de-obra especializada e habilitada para ativação, 
programação e configuração do sistema, bem como dos seus equipamentos; 

8.4. Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, 
realizando os serviços de forma meticulosa, removendo os equipamentos, 
ferramentas e sobras de materiais, mantendo sempre em perfeita ordem 
todas as dependências da CONTRATANTE; 

8.5. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados ou terceiros no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorrido em 
dependências da CONTRATANTE; 

8.6  Acatar as instruções e observações que emanem da fiscalização da 
CONTRATANTE e atender prontamente às solicitações que se fizerem 
necessárias referentes aos serviços prestados; 

8.7. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços 
objeto do contrato; 

8.8. A contratada se obriga a atender os chamados para manutenção 
corretiva no prazo máximo de 02 (duas)  horas, sendo de 12 (doze) horas o 
prazo máximo para a solução do problema apresentado, com o devido 
ajuste ou a disponibilização de equipamento sobressalente, no caso de 
ajuste que demande mais de 12 horas; 

8.9. Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo 
parcialmente, nem subcontratar ou efetuar substituições de 
subcontratadas, da obrigação de fornecimento a que está obrigada, por 
força do presente Contrato, sem prévio assentimento escrito da 
contratante; 

8.10. Zelar e assumir inteira responsabilidade técnica pela perfeita execução 
dos serviços contratados, monitorando os resultados; 



8.11. Cumprir horários e periodicidade para a execução dos serviços 
conforme definido pela Contratante; 

8.12. Quando do atendimento dos chamados para a manutenção corretiva 
a empresa deverá apresentar ao gestor do contrato Ordem de Serviço 
detalhando os serviços realizados e caso necessário, os equipamentos que 
deverão ser substituídos; 

8.12. Emitir a cada ciclo de manutenção preventiva, relatório acerca das 
tarefas realizadas, bem assim quanto do estado de conservação e das 
condições de funcionamento dos equipamentos e instalações, 
recomendando a substituição de peças, caso seja necessário; 

8.13. Identificar e comunicar à CONTRATANTE o nome do responsável pela 
interface de comunicação entre a CONTRATADA e O IPHAN; 

8.14. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 
às reclamações formuladas; 

8.15. Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.16. Tratar com sigilo e confidencialidade e não fazer uso comercial de 
quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, modelos, 
diagramas e dispositivos relativos aos serviços contratados, utilizando-os 
exclusivamente para as finalidades previstas neste Termo de Referência, 
não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros; 

8.17. O Responsabilizar-se pela divulgação não expressamente autorizada 
pelo IPHAN ou pelo uso indevido de qualquer informação relativa ao objeto 
contratado; 

8.18. Realizar os trabalhos, objeto deste Termo de Referência, nos dias de 
expediente normal do IPHAN, no horário das 9h às 12h e das 14 às 17h, nas 
dependências do IPHAN, incluindo Sede e as 27 Superintendências 
Estaduais, Escritórios Técnicos e Unidades Especiais, conforme indicação da 
CONTRATANTE; 

8.19. Além do estatuído neste Termo de Referência, a CONTRATADA 
cumprirá as instruções complementares do Gestor, a ser indicado pelo 
CONTRATANTE, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, 
permanência e circulação de funcionário da CONTRATADA nas 
dependências do IPHAN; 

8.20. Para funcionários da CONTRATADA que estejam em serviço no IPHAN, 
será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela 
Contratada; 



8.21. O IPHAN poderá, de forma fundamentada, solicitar à CONTRATADA 
que substitua, no prazo máximo de 03 (três) dias, os profissionais que não 
estejam cumprindo a contento as atividades que lhes foram confiadas, 
devendo os substitutos possuírem as qualificações exigidas para a prestação 
do serviço; 

8.22. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou 
desvios eventualmente causados ao patrimônio do IPHAN ou de terceiros 
por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de 
prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições 
previstas no termo de referência. 

8.23. A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente ao Gestor, todas 
as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até um 
dia útil após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, 
acrescentando todos os dados e circunstâncias julgados necessários ao 
esclarecimento dos fatos. 

8.24. Os empregados da CONTRATADA, por estarem alocados na execução 
dos serviços, embora sujeitos às normas disciplinares ou convencionais do 
IPHAN, não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício. 

8.25. Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais da CONTRATADA 
e de seus empregados serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

8.26. A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou 
substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do órgão 
fiscalizador, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou 
reparos a realizar. 

8.33. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente, o objeto contratado; 

  

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1. permitir o livre acesso às suas instalações quando solicitado pela 
CONTRATADA ou seus empregados em serviço; 

9.2. observar as orientações da CONTRATADA concernentes s condições e 
ao uso correto dos equipamentos; 

9.3. designar servidores para as atividades de fiscalização dos serviços 
previstos neste termo, dirimindo dúvidas da CONTRATADA, cumprindo e 
fazendo cumprir o disposto neste termo. 



9.4. Proceder ao pagamento da fatura no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da data do aceite dos serviços; 

9.5. Proceder a dedução e o recolhimento dos tributos devidos na fonte 
sobre os pagamentos efetuados à empresa prestadora do serviço. 

9.6. Comunicar prontamente a CONTRATADA sobre qualquer anormalidade 
evidenciada na execução do contrato para a devida correção e/ou 
adequação; 

9.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre multas, penalidades e 
quaisquer outros débitos de sua responsabilidade, garantido o contraditório 
e a ampla defesa. 

9.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver 
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual; 

  

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
10.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por 
representante(s), regularmente designado(s) pelo CONTRATANTE, nos 
termos da Lei no 8.666/1993 e da instrução Normativa no 02, de 2008, 
especialmente, desta última, observados os seus arts. 31 a 34, bem como o 
seu Anexo IV, e o que segue: 

a) Competirá ao fiscal dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
do objeto, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas 
cabíveis; 

b) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas e na 
ocorrência destas, não implica co-responsabilidade da Administração, ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 
8.666/1993; 

c) O fiscal anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do objeto, indicando horário, dia, mês e ano, bem como 
o(s) nome(s) de funcionário(s) eventualmente envolvido(s), determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente, para as 
providências cabíveis. 

  



11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei no. 8.666, de 1993, 
da Lei no. 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicatária, que: 

11.1.1. Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo 
de validade da proposta; 

11.1.2. Apresentar documentação falsa; 

11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

11.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

11.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.6. Cometer fraude fiscal; 

11.1.7. Fizer declaração falsa; 

11.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

11.2 A licitante/Adjudicatária que cometer quaisquer das infrações 
discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções; 
11.3. No caso de infração aplicar-se-á, independentemente do impedimento 
de licitar/contratar, multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia 
de atraso sobre o valor do item homologado, até o limite de 10 (dez) dias; 

11.4.  Impedimento de licitar e de contratar com a União e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cincos) anos; 

11.5. As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas 
cumulativamente; 

A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, o erro de execução 
e a mora na execução sujeitarão a CONTRATADA às seguintes penalidades: 
11.6.1.Advertência; 

11.6.2 Multa de mora no percentual de 0,3 (zero vírgula três por cento) por 
dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas incidente sobre o 
valor da parcela do objeto em atraso, que será aplicada a partir do 
2°(segundo) dia útil da inadimplência, contado da data definida para o 
regular cumprimento da obrigação até a data do efetivo adimplemento, 
observando o limite de 30 (trinta) dias; 

11.6.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto em 
atraso, no caso de inexecução total ou parcial do objeto Contratado, após 
decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha iniciado a prestação 
da obrigação assumida, ensejando a sua rescisão; 

11.6.4 Suspensão temporária de licitar e contratar com a União pelo prazo 
de até 2 (dois) anos; 



11.6.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

11.7 A critério do CONTRATANTE, as sanções previstas nos itens 11.6.1, 
11.6.4 e 11.6.5, poderão ser aplicadas juntamente com as previstas nos itens 
11.6.2  ou 11.6.3, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

11.8 A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 

11.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso 
de suspensão de licitar, CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 
cominações legais; 

11.10. aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como 
aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da 
contratação; 

11.11 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão 
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 
judicialmente; 

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

11.13 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão 
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou 
deduzidos da garantia ainda, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

  

12. PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Notas 
Fiscais/Faturas, emitidas em moeda corrente nacional, correspondente ao 
efetivamente aceito, após recebido e atestado pela comissão, formalmente 
designada. 



12.2 A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada junto ao SICAF e 
ao CADIN, mediante consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da 
apresentação de documentos hábeis. 

12.3 A empresa deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, 
caso o SICAF esteja desatualizado, o Certificado de Regularidade do FGTS, a 
certidão específica quanto a inexistência de débito de contribuições junto 
ao INSS, e a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, conforme Decreto n.°6.106/2007 

12.4 Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, 
poderá ser concedido, a critério do CONTRATANTE, um prazo de trinta dias 
(prorrogável a critério da Administração por uma única vez) para que a 
mesma regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ser rescindido 
a contratação com aplicação das sanções cabíveis. 

12.5 Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura 
ou crédito existente no IPHAN em favor da CONTRATADA e, caso seja a 
mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença será cobrada 
administrativa ou judicialmente. 

12.6. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal devidamente 
atestada, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua 
apuração se fará desde a data do vencimento até a data do efetivo 
pagamento, aplicando-se o disposto no art. 1°- F da Lei n.° 9.494, de 10 de 
setembro de 1997. 

12.7. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária ao Banco do 
Brasil S/A e creditado na agência bancária indicada na proposta da 
CONTRATADA o qual ocorrerá até dez dias, após aceitação e atesto da 
Notas/Fiscais/Faturas. 

12.8. Os valores homologados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o 
disposto na alínea d, do inciso II, art. 65, da Lei no 8.666/93. 

12.9. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou 
dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da 
CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de 
vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

  

13. OUTROS ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 O não cumprimento das obrigações relativas aos serviços de suporte 
técnico, manutenção e garantia de funcionamento da solução ensejará a 
aplicação de penalidades, conforme item 12.2 deste Termo de Referência. 
 IPHAN poderá, a qualquer tempo, realizar adaptações, integrações e 



adições de softwares ou hardwares aos componentes da solução adquirida, 
respeitando sua compatibilidade técnica. 
 A CONTRATADA estará obrigada a fornecer todas as informações e 
documentações necessárias à realização dessas adaptações, integrações ou 
adições de softwares ou hardwares. 
IPHAN reserva-se ao direito de, em situação de emergência, promover 
reparos em dispositivos u equipamentos sem que funcionários da 
contratada estejam presentes, utilizando-se de recursos humanos próprios 
e materiais totalmente compatíveis com os dispositivos ou equipamentos, 
sem prejuízo das condições de garantia de funcionamento previstas neste 
Termo de Referência. 

 
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos para cobertura das despesas decorrentes da contratação estão 
contemplados no orçamento de 2018, Natureza de Despesa 339039, 
Manutenção Administrativa -2000, PTRES 110109. Contratação de Pessoa 
Jurídica. 

  

15. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
Consoante o artigo 45, da Lei no 9.784, de 1999, a Administração Pública 
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 
providências acauteladoras. 

  

16. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
A contratação objeto deste Termo de Referência terá a vigência  de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período na forma do inciso 
II, do artigo 57 da Lei nº 8666/93. 

  

MARCOS AURÉRLIO DE SOUSA 

Coordenador de Administração de Pessoal e Pagamento 

De acordo.  

Encaminhe-se o presente Termo de Referência ao Senhor Diretor do DPA 
para aprovação e posterior encaminhamento à CGLOG/DPA.  

  

ALEKSANDRA PEREIRA DOS SANTOS 

Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas 



Aprovo o presente Termo de Referência. 

Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Logística, Convênios e Contratos 
para os procedimentos de alçada. 

  

MARCOS JOSÉ SILVA RÊGO 

Diretor do Departamento de Planejamento e Administração 

  

  

ANEXO I – MAPA DE DISTRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS RELÓGIOS 

  

Localização dos Relógios 
Relógio de 

Ponto   Qtd. 

Relógios reservas 23 

Superintendência do IPHAN no Acre - IPHAN-AC 1 

Superintendência do IPHAN em Alagoas - IPHAN-AL 1 

Superintendência do IPHAN em Amapá - IPHAN -AP 1 

Superintendência do IPHAN no Amazonas - IPHAN-AM 1 

Superintendência do IPHAN na Bahia - IPHAN-BA 3 

Superintendência do IPHAN no Ceará - IPHAN-CE 2 

Superintendência do IPHAN no Distrito Federal - IPHAN-DF 1 

Superintendência do IPHAN no Espírito Santo - IPHAN-ES 1 

Superintendência do IPHAN em Goiás - IPHAN-GO 2 

Superintendência do IPHAN no Maranhão IPHAN-MA 1 

Superintendência do IPHAN em Mato Grosso do Sul - IPHAN-

MS 
1 

Superintendência do IPHAN em Mato Grosso - IPHAN-MT 1 

Superintendência do IPHAN em Minas Gerais - IPHAN-MG 2 

Superintendência do IPHAN no Pará - IPHAN-PA 1 

Superintendência do IPHAN no Paraná - IPHAN-PR 1 

Superintendência do IPHAN na Paraíba - IPHAN-PB 1 

Superintendência do IPHAN em Pernambuco - IPHAN-PE 2 

Superintendência do IPHAN no Piauí - IPHAN-PI 2 

Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro - IPHAN-RJ 3 

Superintendência do IPHAN no Rio Grande do Norte - IPHAN-

RN 
1 

Superintendência do IPHAN no Rio Grande do Sul - IPHAN-RS 1 



Superintendência do IPHAN em Rondônia - IPHAN-RO 1 

Superintendência do IPHAN em Roraima - IPHAN-RR 1 

Superintendência do IPHAN em Santa Catarina - IPHAN-SC 1 

Superintendência do IPHAN em São Paulo - IPHAN-SP 1 

Superintendência do IPHAN em Sergipe - IPHAN-SE 1 

Superintendência do IPHAN em Tocantins - IPHAN-TO 1 

Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular - CNFCP 1 

Centro Cultural Paço Imperial – Rio de Janeiro (RJ) 1 

Centro Lucio Costa – Rio de Janeiro (RJ) 1 

Sítio Roberto Burle Marx –Guaratiba (RJ) 1 

Escritório Técnico de Igarassu (PE) 1 

Escritório Técnico de Olinda (PE) 1 

Escritório Técnico do Parque Histórico Nacional dos 

Guararapes/Fernando de Noronha (PE) 
1 

Escritório Técnico de Congonhas (MG) 1 

Escritório Técnico de Diamantina (MG) 1 

Escritório Técnico de Ouro Preto (MG) 1 

Escritório Técnico de Serro (MG) 1 

Escritório Técnico de Mariana (MG) 1 

Escritório Técnico de Tiradentes (MG) 1 

Escritório Técnico de São João Del Rei (MG) 1 

Escritório Técnico do Médio Vale do Paraíba Vassouras (RJ) 1 

Escritório Técnico da Região dos Lagos -São Pedro D’Aldeia (RJ) 1 

Escritório Técnico da Região Serrana –Petrópolis (RJ) 1 

Escritório Técnico do Litoral Sul –Paraty (RJ) 1 

Escritório Técnico de Porto Seguro (BA) 1 

Escritório Técnico de Cachoeira (BA) 1 

Escritório Técnico de Lençois (BA) 1 

Escritório Técnico de Rio de Contas (BA) 1 

Escritório Técnico do Vale do Ribeira –Iguape (SP) 1 

Parque Histórico Nacional das Missões (RS) 1 

Escritório Técnico de Antônio Prado (RS) 1 

Escritório Técnico da Fronteira Sul –Jaguarão (RS) 1 

Escritório Técnico de Goiás (GO) 1 

Escritório Técnico de Pirenópolis (GO) 1 

Escritório Técnico de Alcântara (MA) 1 

Escritório Técnico de Areia (PB) 1 

Escritório Técnico de Parnaíba (PI) 1 

Escritório Técnico de São Raimundo Nonato (PI) 1 

Escritório Técnico de São Francisco do Sul (SC) 1 

Escritório Técnico de Laguna (SC) 1 



Escritório Técnico da Imigração – Pomerode (SC) 1 

Escritório Técnico de São Cristóvão (SE) 1 

Escritório Técnico do Alto Sertão – Piranhas (AL) 1 

Escritório Técnico de Sobral (CE) 1 

Escritório Técnico de Icó (CE) 1 

Escritório Técnico de Corumbá (MS) 1 

Escritório Técnico de Natividade (TO) 1 

  

ANEXO II – QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTAS DE PREÇO 

  

NOME DA EMPRESA 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

ANUAL 

HENRY Equipamentos Eletrônicos e 

Sistemas Ltda. 
R$ 6.500,00 R$ 78.000,00 

Hexa Comércio e Importação R$ 7.500,00 R$ 90.000,00 

Velti R$ 7.900,00 R$ 94.800,00 

Digitimer R$ 10.300,00 R$ 123.600,00 

 
 


