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1 OBJETO 

1.1 Contratação de serviços de consultoria especializada para implementação do Sistema de 

Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), a partir do 

mapeamento de processos (Fiscais, Previdenciários e Trabalhistas) com a finalidade de estruturar e 

adequar o sistema ERP SAP da Telebras, bem como suas bases de dados ao eSocial, incluindo 

consultoria e treinamento, conforme as especificações descritas e detalhadas neste Edital e em 

seus anexos, compreendendo os seguintes itens: 

a) Consultoria para levantamento, implementação e implantação das necessidades 

estruturais de adequação do ERP SAP ao eSocial; 

b) Serviço de implantação do sistema de mensageria (geração, envio e confirmação do 

recebimento das informações relacionadas às Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas do eSocial); 

c) Treinamento; 

d) Operação Assistida e Serviço de suporte técnico. 

2 JUSTIFICATIVA 

2.1 Motivação:  

2.1.1. O Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas  

- eSocial é uma ferramenta desenvolvida pelo governo federal com o objetivo principal de coletar 

informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relacionadas à contratação de mão-de-

obra, com ou sem vínculo empregatício, em todo o país. Estas informações deverão ficar 

armazenadas no Ambiente Nacional do eSocial, possibilitando o acesso a tais dados por todos os 

órgãos participantes do projeto, ou seja, Ministério do Planejamento, Caixa Econômica Federal 

(CEF), Ministério da Previdência Social (MPS), Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

2.1.2  Este sistema de coleta de dados faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), 

instituído pelo Decreto nº 6.022/2007, estando integrado a outros programas desenvolvidos pelo 

governo federal, tais como a Nota fiscal eletrônica (NF-e), a Escrituração Contábil Digital - ECD (SPED 

Contábil) e a Escrituração Fiscal Digital das Contribuições - EFD Contribuições. 

2.1.3  Considerando que a Telebras adquiriu em 2012 a solução SAP como ferramenta de tecnologia 

da informação para suportar a gestão integrada dos processos, dentre os quais se destacam: 

2.1.4   O SAP - Enterprise Resource Planning, é um aplicativo de gestão empresarial que integra os 

dados e os processos empresariais em um único sistema, representado em território nacional pela 

SAP Brasil, implantado na Telebras para atender a macroprocessos de suporte ao negócio, tais como: 
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Contabilidade, Obrigações Fiscais, Financeiro, Orçamento e Custos, Recursos Humanos, Aquisição , 

Gestão de Projetos, Vendas e atendimento a Clientes, além de Apoio à Gestão.   

2.1.5  SAP Environmment Health & Safety (EHS) Management, é um módulo constante de um 

pacote suplementar ao SAP, concebido para atender à conformidade ambiental e gestão de riscos 

nas empresas e integrar os processos de várias áreas tais como: operações, vendas, logística, meio 

ambiente e recursos humanos. Dentre outros benefícios, a solução permite: redução de riscos; maior 

conformidade à legislação e normas; e melhor atendimento às exigências regulatórias globais. O SAP 

é utilizado para a saúde e segurança do trabalho. Especificamente na Telebras, é utilizado para 

realizar o acompanhamento de exames ocupacionais dos empregados; e a gestão de demandas 

relacionadas à Saúde e Segurança do Trabalho. 

2.1.6  Para garantir o correto funcionamento da solução faz-se necessário a contratação de empresa 

com conhecimento nesta ferramenta para que possa assessorar na configuração do ambiente deste 

sistema, na perfeita adequação das diversas bases mais o suporte técnico e treinamento dos 

usuários.  

2.1.7  O eSocial envolverá diversas áreas da Telebras, como Recursos Humanos, Tecnologia, Fiscal, 

Contábil, Logística, Folha de Pagamento, Medicina do Trabalho e Financeiro. Será uma mudança 

cultural. Rotinas precisarão ser criadas ou alteradas para contemplar informações que hoje passam 

despercebidas ou para atender prazos que agora serão mais rigorosos. 

2.1.8  Assim, esta contratação visa atender à Portaria Interministerial MF/MPS/MTE, de fevereiro de 

2014, que institui o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas (eSocial), seus Comitês Diretivo e Gestor e dá outras providências, que exige envio 

unificado das informações relacionadas com seus empregados.  

2.2  Resultados Esperados:  

2.2.1.  Atendimento à Portaria Interministerial MF/MPS/MTE, que institui o Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que exige envio unificado das 

informações relacionadas com seus empregados, dentro dos prazos estabelecidos, desenvolvendo 

uma solução que contemple todos os entregáveis para o eSocial, baseados no Sistema de Gestão 

Integrada SAP, utilizado pela Telebras; 

2.2.2.   Adequação dos dados cadastrais dos empregados da Telebras aos requisitos do eSocial; 

2.2.3. Organizar, consistir e atualizar as informações do módulo HCM/SAP ao sistema eSocial, 

garantindo a conversão de dados e o funcionamento correto de todas as suas funcionalidades; 

2.2.4. Garantir a qualidade das informações armazenadas no ERP corporativo da Telebras; 

2.2.5. Maior gerência e controle sobre os dados armazenados; 
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2.2.6. Padronização das informações desde o cadastramento quanto na manutenção destas na base 

de dados SAP da Telebras; 

2.2.7. Maior velocidade na produção de relatórios e análises das informações disponibilizadas pela 

Gerência de Gestão de Pessoas. 

3 DETALHAMENTO DO OBJETO 

3.1 Contratação de serviços de consultoria especializada para assessoramento no projeto de 

implantação do Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas (eSocial), a partir do mapeamento de processos trabalhistas, com a finalidade de 

estruturar a implantação e adequar o Sistema de Gestão Integrada da Telebras - software ERP da 

linha SAP, bem como suas tabelas de dados ao eSocial, incluindo treinamento e consultoria. A 

solução deverá atender todos os requisitos descritos no Anexo I – Especificações Técnicas. 

3.2 Solução: 

3.2.1 Consultoria especializada: Prestação de serviços de consultoria especializada para 

assessoramento no projeto de implantação do Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações 

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), a partir do mapeamento de processos trabalhistas, 

com a finalidade de estruturar a implantação e adequar os sistemas da Telebras (software ERP da 

linha SAP NetWeaver), bem como suas tabelas de dados ao eSocial conforme as especificações 

descritas e detalhadas neste Termo e seus anexos. 

3.2.2. Ambiente: A CONTRATADA deverá disponibilizar o sistema nos respectivos ambientes, 

contendo todos os módulos do sistema que atendam os processos constantes do Anexo I e os 

softwares adicionais, se necessários à operacionalização da solução ofertada. O detalhamento segue 

descrito no Anexo VI – Ambiente Computacional. 

3.2.3. Transição inicial: A empresa CONTRATADA deverá comparar os processos constantes no 

Anexo I com o suportado pelo sistema ERP SAP. As diferenças detectadas deverão ser resolvidas por 

parametrização do sistema, indicações de alteração do processo de trabalho na Telebras, mediante 

análise e redesenho, caso necessário, ou codificação, nesta ordem, de modo a minimizar construção 

de novos componentes de software que dificultem futuras atualizações de versão do produto;  

3.2.4. Serviço de treinamento: A CONTRATADA deverá elaborar um Plano de Treinamento que será 

aprovado pela CONTRATANTE; o detalhamento segue descrito no Anexo I – Especificações Técnicas. 

Este plano deverá conter treinamento para cada módulo integrante da solução fornecida, de acordo 

com os processos da Telebras e o cronograma de implantação. O público-alvo será composto de 

usuários-chave que serão utilizados como multiplicadores. O plano deverá contemplar os seguintes 

módulos: 
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3.2.4.1 Capacitação de colaboradores da TI e multiplicadores das frentes funcionais, das áreas de 

desenvolvimento, suporte e produção da Telebras, para uso das metodologias, técnicas, ferramentas 

e softwares complementares utilizados na implantação e manutenção do software. 

3.2.4.2 Capacitação de profissionais especialistas na arquitetura tecnológica do aplicativo, devendo 

ser capazes de administrar o ambiente do software. 

3.2.4.3 Capacitação de todos os usuários das áreas envolvidas na utilização do software. 

3.2.5. Suporte técnico e manutenção: Serviços de atendimento aos usuários e de manutenções da 

solução gerada pela CONTRATADA durante a vigência do contrato, sem ônus para a Telebras. 

3.2.6 O objeto a ser contratado deverá possuir as seguintes quantidades: 

 
Lote Item Descritivo Quantidade  

1 1 

Adequação dos módulos do ERP SAP para atender ao Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial), contemplando todos os eventos necessários 
para geração, envio e confirmação do recebimento das 
informações relacionadas às Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas do eSocial, incluindo operação assistida e suporte 
técnico. 

1  

 2 Treinamento 15 pessoas  

 3 Suporte Técnico e Operação Assistida 1  

 

4 NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

4.1  A solução de TI a ser adquirida enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, onde 

os requisitos técnicos são suficientes para determinar a solução escolhida.  

4.2 O objeto é comercializado por mais de uma empresa no mercado sendo, portanto, 

padronizado pelo mercado de Tecnologia da Informação, podendo ser utilizada a modalidade de 

Pregão Eletrônico, conforme recomendações do Parágrafo único do art. 20 da Instrução Normativa 

SLTI nº 04/2010, de 12 de novembro de 2010, e do tipo MENOR PREÇO quando for o caso, conforme 

arts. 1º e 2º da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e art. 23 § 1º, da Lei 8.666/93. 

4.3 Foram consideradas para elaboração deste Termo de Referência: 

• Lei Federal nº 8.666/1993: Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública 

e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 10.520/2002: Institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências; 
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• Decreto nº 3.555/2000: Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; 

• Decreto nº 5.450/2005: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e 

serviços comuns, e dá outras providências; 

• Decreto nº 7.174/2010: Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e 

automação pela administração pública federal; 

• Decreto nº 8.135, de 4/11/2013 que dispõe que todos os programas e equipamentos 

destinados às atividades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, deverão 

ter características que permitam auditoria para fins de garantia da disponibilidade, integridade, 

confidencialidade e autenticidade das informações. 

• Instrução Normativa SLTI nº 04/2010: Dispõe sobre o processo de contratação de serviços de 

Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; 

• Instrução Normativa SLTI nº 01/2010: Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental 

na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional e dá outras providências. 

5 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente registrados no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e, ou credenciados perante o sistema 
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio web 
www.comprasgovernamentais.gov.br.  

5.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  

a) Suspensas de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração 
Pública e, ou União, durante o prazo da sanção aplicada;  

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação;  

c) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

d) Cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;  

e) Que se encontre em recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, 
dissolução ou liquidação;  

f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 
não agem representando interesse econômico em comum; 

g) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;  
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h) Empresa cujos sócios tenham integrado anteriormente o quadro societário de pessoa 
jurídica declarada inidônea ou impedida de licitar com a Administração Pública.  

5.3 De acordo com o estabelecido no inciso III, artigo 9º, da Lei nº 8.666/1993 não poderá 
participar, direta ou indiretamente, da presente licitação dirigente ou qualquer pessoa que 
mantenha vínculo empregatício perante a Telebras.  

5.4 Não será permitida a subcontratação deste objeto no todo ou em parte. 

5.5 As empresas enquadradas em qualquer uma das situações previstas no item 5.2 acima que 
participarem do presente certame estarão sujeitas às sanções previstas nas legislações que regem a 
licitação e contratos administrativos, sendo garantido o contraditório e ampla defesa.  

6 DA INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO AOS INTERESSADOS  

6.1 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital, 
exclusivamente por meio do seguinte correio eletrônico:  

licitacao@telebras.com.br  

Assunto: Pregão Eletrônico nº        /2015  

6.2 As dúvidas e esclarecimentos formulados por licitantes serão formalizados pela Telebras por 

meio de adendos, sem a identificação da fonte que os solicitou, tornando-se parte integrante do 

Edital.  

6.3 A Telebras disponibilizará os adendos exclusivamente nos sítios web www.telebras.com.br, 

link Licitações, Link Licitações em Andamento, localizar o Pregão Eletrônico nº      /2015.  

6.4 É de inteira responsabilidade dos licitantes manterem-se atualizados de quaisquer alterações 

e, ou esclarecimentos sobre este Edital, através de consulta permanente aos locais de 

armazenamento em rede acima indicados, não cabendo à Telebras a responsabilidade pela não 

observância desse procedimento.  

6.5 Não deverão ser considerados pelos licitantes, na elaboração de suas propostas, quaisquer 

esclarecimentos e informações obtidos de forma diferente à citada no subitem 6.2.  

6.6 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Telebras, qualquer pessoa 

que não o fizer até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública, 

exclusivamente por meio do seguinte correio eletrônico:  

licitacao@telebras.com.br  

Assunto: Pregão Eletrônico nº        /2015 
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7 DA VISITA TÉCNICA  

7.1 Não será exigida vistoria prévia aos locais de prestação dos serviços.  

7.2 No entanto, os licitantes poderão, caso desejarem, realizar Visita Técnica às dependências da 

Telebras, a fim de examinar as condições relacionadas ao objeto do presente certame, bem como 

verificar os requisitos necessários para elaboração da proposta. 

7.3 Os licitantes poderão realizar visita técnica às instalações da Telebras, em Brasília, de 2ª. a 6ª. 

feira, até o 2º. dia útil (inclusive) imediatamente anterior ao dia de abertura da licitação.  

7.4 A visita técnica deverá ser agendada pelos telefones (61) 2027.XXXX, com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas ao horário pretendido;  

7.5 Caso decida pela visita, o licitante proponente receberá o “Termo de Visita Técnica”, datado e 

assinado conjuntamente pelo proponente e pela Telebras, conforme Anexo IV – Termo de Visita 

Técnica.  

7.6 Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão. 

8 DO CREDENCIAMENTO 

8.1 O licitante interessado em participar do certame deverá providenciar, previamente, o 

credenciamento perante a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), provedor do sistema eletrônico no sítio web 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  

8.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico ora em referência.  

8.3 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 

do sistema, para imediato bloqueio de acesso.  

8.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante 

ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações disponibilizadas ao longo da fase operativa do certame.  

8.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou à Telebras, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
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9 DA PROPOSTA DE PREÇOS  

9.1 A Proposta de Preços deverá seguir ao modelo anexo ao Edital (Anexo III – Proposta de Preço), 

impressa em papel timbrado informando a razão social, endereço, telefone, fax, e-mail, CNPJ, 

Inscrição Estadual e Municipal e apensará no que couber:  

a) Planilha de Quantidades e Preços, conforme modelo Anexo II ao Edital, devidamente 

adequada ao valor da contratação.  

9.2 Os preços propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional (Real), expressos em 

algarismos com até duas casas decimais e por extenso, referentes à data da realização da sessão 

pública.  

9.3 Nos preços ofertados deverão estar inclusos tributos, custos, encargos sociais, despesas 

diretas ou indiretas e lucro decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, que não podem ser repassados à 

Telebras, não devem ser incluídos na Proposta apresentada.  

9.4 Se o licitante produzir tipos diferentes de produtos ou prestar diferentes tipos de serviços, 

sendo apenas alguns deles elencados na Lei nº 12.546/2011 e no Decreto nº 7.828/2012, então este 

deverá proporcionalizar sua receita de acordo com os produtos e, ou serviços enquadrados e não-

enquadrados, prevendo em sua proposta para posterior recolhimento a contribuição previdenciária 

em duas guias, quais sejam, uma parcela sobre a receita e outra parcela sobre a folha.  

9.5 O licitante deverá assumir todos os custos de elaboração e apresentação da Proposta, 
inclusive com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos, não 
sendo a Telebras, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, independentemente do 
resultado do certame.  

10 DA HABILITAÇÃO  

10.1 Para habilitação nesta licitação, exigir-se-á dos licitantes a documentação relativa a:  

a) Habilitação jurídica;  

b) Qualificação econômico-financeira;  

c) Regularidade fiscal e trabalhista;  

d) Qualificação técnica.  

10.1.1 Habilitação Jurídica:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e, em se 
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tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores;  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de Prova de 
Diretoria em Exercício;  

d) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

10.1.2 Qualificação econômico-financeira:  

a) Certidões negativas de execução patrimonial expedidas pelos distribuidores das 
justiças estadual e federal do domicílio do licitante pessoa física;  

b) Certidão negativa de falência, insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial 
expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário 
individual;  

c) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social (DRE), já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente assinados por contador ou outro 
profissional equivalente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), que 
comprovem a boa situação financeira. 

i. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da DRE por balancetes ou 
balanços provisórios.  

ii. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 
(três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço 
Patrimonial e a DRE poderão ser atualizados por índices oficiais.  

iii. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de Balanço Patrimonial e DRE referentes ao período de existência da 
sociedade.  

10.1.2.1 O Balanço Patrimonial ou DRE deverá apresentar os seguintes índices contábeis 
atestando a boa situação financeira, referentes ao período de existência da sociedade:  

Liquidez Geral (LG) superior a 1; 

Solvência Geral (SG) superior a 1; 

Liquidez Corrente (LC) superior a 1. 

Sendo: 

LG= (AC + RLP) / (PC + PNC) 

SG= AT / (PC + PNC) 
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LC= AC / PC 

 

Onde: 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo não Circulante 

AT = Ativo Total 

 

10.1.2.2 Os licitantes que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em quaisquer 
dos índices contábeis referidos no subitem acima deverão comprovar que possuem Patrimônio 
Líquido igual ou superior ao correspondente a 10% (dez por cento) do valor da proposta.  

10.1.3 Regularidade fiscal e trabalhista:  

a) Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desta licitação;  

c) Prova de regularidade perante para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do 
licitante mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, abrangendo a prova de regularidade junto à seguridade 
social, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1.751/2014;  

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante;  

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.  

10.1.3.1 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) e seus equiparados deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição.  

10.1.3.2 Conforme prescrito nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, regulamentada pelo 

Decreto nº 6.204, de 2007, a comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. De qualquer forma, as 

LICITANTES que sejam microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
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apresente alguma restrição, observadas as condições a seguir estabelecidas: 

10.1.3.3 No caso de haver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o LICITANTE for declarado vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Telebras, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de negativas; 

10.1.3.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades dispostas neste edital e seus 

anexos, sendo facultado a Telebras convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato; 

10.1.3.5 As microempresas e empresas de pequeno porte somente estão desobrigadas de 

comprovar, no momento da habilitação, a sua regularidade fiscal, ficando obrigadas a comprovar o 

cumprimento das demais exigências habilitatórias, sendo declarada inabilitada se assim não 

proceder, além de sujeitar-se às penalidades dispostas no Edital; e 

10.1.3.6 Constatado o atendimento pleno, por parte do LICITANTE – microempresa e/ou empresa de 

pequeno porte - às exigências do Edital e observados os procedimentos do regime diferenciado 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007, o 

pregoeiro declarará o LICITANTE VENCEDOR do certame e, não havendo manifestação recursal, 

adjudicar-lhe-á o objeto, em estrita concordância e sob as condições e termos da Lei 10.520, de 

2002, Decretos Federais 3.555, de 2000 e 5.450, de 2005, e demais legislações pertinentes. 

10.1.4 Qualificação técnica:  

a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado.  

10.2 A apresentação das informações e, ou documentos mencionados anteriormente não isenta o 
licitante de ser submetido à diligenciamento pela Telebras para comprovação das informações 
prestadas.  

11 DA INCLUSÃO DOS PREÇOS OFERTADOS NO AMBIENTE DE OPERAÇÃO DO PREGÃO  

11.1 A participação no certame dar-se-á por meio do acesso identificado do representante junto ao 

Portal Compras Governamentais e inclusão do preço da proposta com o detalhamento do objeto 

ofertado no ambiente de operação eletrônica deste Pregão, até a data e hora marcadas para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento 



 

Termo de Referência 
Contratação de Consultoria para Implantação do 

eSocial na Telebras 

Número-Origem 
05-3700 
 
Data 
24/08/2015 

Contratação de Serviços de Consultoria Especializada para Implementação do Sistema de Escrituração Fiscal 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) na Telebras. 
 

Telebras | Pág. 15 

 

de Propostas, sob pena de desclassificação.  

11.2 Como requisito para a participação neste Pregão, o licitante deverá indicar no Sistema 

Compras Governamentais se possui todas as Declarações exigidas em legislação ou norma 

pertinente.  

11.3 O licitante, no caso de ME ou EPP, no ato do envio de sua proposta, em campo próprio do 

sistema eletrônico, deverá declarar que, para fazer jus aos benefícios previstos na Lei Complementar 

nº 123/2006, atende as prescrições do artigo 3º desta Lei Complementar. A falta de atendimento a 

esta exigência implicará ensejará na preclusão do direito de exercer sua preferência.  

11.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua Proposta e lances.  

11.5 O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

12 DA ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO  

12.1 O Pregoeiro verificará os preços apresentados, desclassificando o licitante que ofertou objeto 

que não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  

12.2 O sistema ordenará, automaticamente, os licitantes classificados pelo Pregoeiro, sendo que 

somente estes participarão da fase de lance.  

12.3 A desclassificação de licitante por inconformidade será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

13 DA DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS  

13.1 Na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública do pregão 

eletrônico, com a divulgação dos preços inicialmente ofertados e início da etapa de lances.  

14 DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

14.1 Iniciada a etapa competitiva, o licitante poderá encaminhar lance exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do recebimento e respectivo horário de 

registro e valor.  

14.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 

aceitação dos mesmos, conforme estabelecido pelo mantenedor do sistema eletrônico.  

14.3 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  
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14.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

14.5 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.  

14.6 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

14.7 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atos realizados.  

14.8 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

14.9 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante aviso 

de fechamento iminente dos lances, emitido por meio do sistema eletrônico aos licitantes, após o 

que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também 

pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

14.10 Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará 

pelo aviso de encerramento aos licitantes.  

14.11 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 

eletrônico contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, 

para que seja obtido preço melhor.  

15 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

15.1 Via chat, o Pregoeiro solicitará que o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar 

apresente os documentos exigidos nos itens 9 e 10, em formato digital, por meio da ferramenta de 

upload de arquivos do Sistema Compras Governamentais, no prazo máximo de 02 (duas) horas, 

contado a partir da notificação.  

15.2 O licitante cadastrado no SICAF, após verificação da habilitação parcial no Sistema, deverá 

apresentar, complementarmente, os documentos concernentes à qualificação econômico-

financeira, regularidade junto à justiça do trabalho e qualificação técnica.  

15.3 Para os licitantes que possuem apenas credenciamento junto ao sistema eletrônico para fins 

de participação neste Pregão, estes deverão carregar, no ambiente de operação, cópias digitalizadas 

dos documentos exigidos no item 10 no prazo mencionado no subitem 15.1 acima.  

15.4 O Sistema permite o envio de apenas 1 (um) arquivo, de forma que, caso haja necessidade 

de encaminhar dois ou mais, estes deverão ser compactados, preferencialmente, no formato “.zip” 

e enviados em arquivo único.  

15.5 Caso o licitante tenha dificuldade em anexar o arquivo único no Sistema Compras 
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Governamentais, este deverá, durante o prazo mencionado no subitem 15.1 acima, contatar o 

Pregoeiro por meio do telefone (61) 2027-XXXX que emitirá orientação quanto outra forma de envio 

da documentação.  

15.6 Não serão aceitos documentos enviados após o prazo previsto no subitem 15.1 acima.  

15.7 Para garantir a integridade dos documentos de habilitação e da proposta de preços, estes 

deverão conter índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca do 

licitante.  

15.8 O licitante declarado vencedor deverá encaminhar a documentação exigida em via original 

ou em cópia autenticada por cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do 

encerramento do certame, para o seguinte endereço:  

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A – TELEBRAS 

Gerência de Compras e Contratos (GCC) – 2600 

SCS, Quadra 09 – Bl. B - Ed. Parque Cidade Corporate, Torre B, 3º andar 

Asa Sul – Brasília-DF 

CEP 70.308-200 

Pregão nº:       /2015. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço no âmbito da 

Telebras para atender o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), contemplando adequação dos módulos de SAP ECC 

e treinamento. 

Proposta e Documentos de Habilitação 

 

15.9 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste item 

15, será desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste Edital.  

16 DO JULGAMENTO  

16.1 O Pregoeiro verificará a documentação e informações solicitadas, conforme disposto neste 

Edital.  

16.2 Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração 

fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do Artigo 35 da Lei nº 10.522/2002.  

16.3 Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.  

16.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:  

a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão 

sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa 

física;  

b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;  
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c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;  

d) Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou 

por servidor qualificado da Telebras.  

16.5 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 

habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda às condições editalícias.  

16.6 A (s) ME (s) ou EPP (s) que possua (m) alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o licitante for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Telebras, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

16.7 A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo 

facultado à Telebras convocar os licitantes remanescentes para a assinatura do contrato ou revogar 

a licitação.  

16.8 Será considerado, também, para efeito de julgamento da proposta, o valor cotado para cada 

item a fim de verificar sua aceitabilidade com o preço estimado pela Telebras.  

16.9 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com o 

licitante para que seja obtido preço melhor.  

16.10 Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para desclassificação da 

proposta, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e 

desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação. Neste 

caso, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar poderá reapresentar sua planilha no 

prazo de 1 (uma) hora após notificação do Pregoeiro.  

16.11 A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.  

17 DOS RECURSOS  

17.1 Após a aceitabilidade e habilitação da proposta do licitante vencedor, qualquer licitante 

poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 

apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo recorrente.  

17.2 É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a 

preparação de recursos e de contrarrazões.  
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17.3 A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 

responsável pela licitação.  

17.4 O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam 

passíveis de aproveitamento.  

17.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

17.6 Não serão aceitos recursos interpostos por fax, e-mail, ou qualquer outro meio que não seja 

por meio do Sistema Compras Governamentais. 

Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Gerência de 

Compras e Contratos - GCC, situada no SCS Quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporate, Bloco B, 3º 

andar - sala 19, Asa Sul, Brasília–DF. 

18 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

18.1 O objeto desta licitação será adjudicado pelo Pregoeiro sempre que não houver interposição 

de recurso.  

18.2 À autoridade competente cabe homologar o resultado da licitação; em caso de recurso, 

adjudicar o objeto da licitação.  

19 DA ASSINATURA DO CONTRATO  

19.1 Após a homologação do resultado da licitação, a Telebras a seu exclusivo critério, respeitada 

a ordem de classificação, convocará ou encaminhará ao licitante vencedor o Contrato para 

assinatura.  

19.2 Caso a Telebras opte pelo envio, a data definida como de assinatura contratual será o 5º 

(quinto) dia útil contado da data da correspondência da Telebras que encaminhou o Contrato, 

dando início, para todos os efeitos legais, aos prazos de fornecimento e vigência contratuais. O 

licitante vencedor se compromete a devolver, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data do seu 

recebimento, o Contrato assinado por pessoa física que possua poderes para tal, com os 

documentos comprobatórios (Contrato Social com a respectiva procuração que outorga os devidos 

poderes, Estatuto Social com a respectiva Ata da Assembleia que a elegeu como representante da 

sociedade empresária).  

19.3 Caso a Telebras opte pela convocação, o prazo para a assinatura do Contrato será de até 5 

(cinco) dias úteis contados a partir da comunicação formal. Se o licitante vencedor não atender a 

convocação no prazo estabelecido, a data definida como de assinatura contratual será o 5º (quinto) 

dia útil contado da data da comunicação formal da Telebras, dando início, para todos os efeitos 

legais, aos prazos de fornecimento e vigência contratuais.  

19.4 Na assinatura do Contrato o licitante vencedor deverá estar com os seguintes documentos 

dentro do período de validade, ou então reapresentá-los:  
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a) Prova de regularidade perante para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do 

licitante mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, abrangendo a prova de regularidade junto à seguridade social, conforme 

Portaria PGFN/RFB nº 1.751/2014;  

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede 

do licitante;  

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;  

d) Prova de regularidade trabalhista junto à Justiça do Trabalho (CNDT).  

19.5 Caso o licitante vencedor não comprove as condições exigidas no subitem acima, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, a Telebras poderá convocar outro licitante, 
desde que respeitada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, ou revogar a licitação, sem 
prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais.  

20 DOS PRAZOS  

20.1 Os prazos de execução e vigência contratuais abaixo terão início a partir da assinatura do 
Contrato, conforme definido nos subitens 19.2 ou 19.3 acima.  

20.2 O prazo da vigência contratual será de 15 (quinze) meses.  

20.3 O objeto desta licitação deverá ser executado no prazo de 1 (um) mês para planejamento, 7 

(sete) meses para saneamento dos dados, parametrização e implantação, mais 7 meses de  

operação assistida, totalizando 15 (quinze) meses.  

20.4 A operação assistida somente ocorrerá após a efetiva entrada em produção. 

20.5 O prazo de execução do objeto desta licitação poderá ser prorrogado durante a vigência 

contratual, desde que devidamente justificado e ratificado pela autoridade competente, conforme 

disposto no § 1º, Artigo 57, da Lei 8.666/1993, devendo, entretanto, manter o estabelecido no item 

anterior. 

21 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA TELEBRAS 

21.1 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital e do Contrato. 

21.2 Comunicar tempestivamente a CONTRATADA, por escrito, sobre as possíveis irregularidades 

observadas no decorrer do recebimento dos produtos, para a imediata adoção das providências de 

modo a sanar problemas eventualmente ocorridos. 

21.3 Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o estabelecido 

no Edital e no Contrato. 
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21.4 Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues como determina este 

contrato; verificar os relatórios apresentados; encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente 

atestadas, para pagamento dentro do prazo determinado. 

21.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre eventuais imperfeições, falhas, e demais 

irregularidades verificadas na execução dos procedimentos previstos no presente Edital e no 

Contrato, de modo que possam ser adotadas medidas para correção do que for notificado. 

21.6 Efetuar os pagamentos, no prazo e nas condições indicadas neste instrumento, após a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V) e comunicar a CONTRATADA quaisquer 

irregularidades ou problemas que possam inviabilizar os pagamentos. 

21.7 Fornecer, em tempo hábil, todos os dados técnicos e informações de sua responsabilidade, 

necessários à execução do objeto do contrato. 

21.8 Manter os entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito, ressalvados os casos 

determinados pela urgência das medidas, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por 

escrito, dentro de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da efetivação do entendimento. 

21.9 Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas da 

CONTRATADA, conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido. 

22 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

22.1 Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições estabelecidas no EDITAL e 

em seus ANEXOS, e assim como em relação às demais exigências contratuais. 

22.2 Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do contrato, arcar com os eventuais prejuízos 

causados à Telebras, ou a terceiros, provocados por ineficiência no fornecimento dos produtos, 

respondendo integralmente pelo ônus decorrente, o que não exclui nem diminui a responsabilidade 

pelos danos que se evidenciarem, independentemente do controle e fiscalização exercidos pela 

Telebras. 

22.3 A CONTRATADA entregará os produtos livres de defeitos, obrigando-se a substituir, de 

imediato, se algum defeito for constatado. 

22.4 Fornecer as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da lei, e cumprir todas as obrigações 

fiscais decorrentes da execução do Contrato, responsabilizando-se por quaisquer infrações fiscais daí 

advindas, desde que a infração fiscal tenha resultado de obrigação da CONTRATADA. 

22.5 Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham a 

ser solicitados pelos agentes designados pela Telebras. 

23 LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

23.1 Os serviços contratados serão executados nas dependências da CONTRATANTE, com recursos 

da CONTRATADA, respeitadas as condições deste Termo de Referência, notadamente, quanto ao uso 

de ferramentas e sistemas com direitos autorais. 
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23.2 Em caso de necessidade ou a critério da Telebras, os serviços poderão ser prestados nas 

dependências da CONTRATADA, nesse caso a CONTRATADA deverá prover os recursos tecnológicos 

necessários para realização dos serviços. 

23.3 A CONTRATADA deverá utilizar comunicação de conexão ponto a ponto com criptografia, 

utilizando-se de uma VPN no modelo adotado na Telebras – Checkpoint site to site versão R75.10 - 

entre as suas instalações e a Telebras, com velocidade adequada à prestação do serviço. A 

CONTRATADA deverá arcar com todos os custos de instalação, manutenção ou quaisquer outros 

relacionados ao estabelecimento e manutenção da VPN, durante a vigência do contrato. 

23.4 A conexão entre as instalações da CONTRATADA e a Telebras será utilizada quando autorizado 

pela Telebras. 

23.5 Os serviços a serem realizados aos sábados, domingos e feriados não implicarão em nenhuma 

forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a 

reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como horas extras ou 

adicionais noturnos. 

24 CONDIÇÃO DE ACEITE 

24.1 A Telebras efetuará o recebimento definitivo do objeto após a verificação da qualidade e 

quantidade do objeto fornecido e se o mesmo atende aos requisitos estabelecidos no contrato. 

24.2 Ocorrendo problemas durante a execução desta etapa, os mesmos serão informados à 

CONTRATADA que deverá providenciar a correção do problema, promovendo a correção dos objetos 

identificados que fazem parte da contratação. 

24.3 Uma vez verificado o funcionamento da atividade contratada e entregue com os termos 

contratuais, a Telebras efetuará o recebimento definitivo mediante emissão de Termo de 

Recebimento Definitivo (TRD) em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento do evento/atividade 

contratada. 

24.4 O recebimento definitivo caberá ao agente fiscalizador especialmente designado para 

acompanhamento e fiscalização do contrato decorrente desta proposição. 

24.5 O objeto contratado será rejeitado caso esteja em desacordo com as especificações 

constantes deste Termo de Referência, devendo a Telebras apontar, por escrito, esta ocorrência, 

onde detalhará as razões para deixar de emitir o termo de recebimento definitivo e indicará as falhas 

e pendências verificadas. 

24.6 O recebimento definitivo do objeto não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 

com relação ao funcionamento e configuração divergentes do especificado, durante todo o seu 

período de garantia. 

24.7 O recebimento definitivo (TRD) é condição indispensável para o pagamento da Ordem de 

Serviço. 
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25 SANÇÕES E PENALIDADES 

25.1      Da Licitação: 

25.1.1  O licitante vencedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato, e das demais 

cominações legais. 

25.1.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

25.2 Do Contrato: 

25.2.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, a 

empresa licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 

licitar e contratar com a Telebras, a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 

XIV do art. 4º da Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações legais. 

25.2.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a vencedora ficará sujeita, no caso 

de atraso injustificado conforme pactuado, execução parcial ou inexecução total da obrigação, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

25.2.2.1 Advertência formal; 

25.2.2.2 Multa: 

25.2.2.2.1 De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso 

na execução do contrato. Após o trigésimo dia e a critério da Telebras, poderá ocorrer a 

não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

25.2.2.2.2 De 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do 

objeto, por período superior ao previsto no item anterior, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

25.2.2.2.3 De 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 
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25.2.3 Nas demais hipóteses e valores descritos no contrato; 

25.2.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Telebras pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

25.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 

do inciso IV do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93. 

25.2.6 As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis inclusive a rescisão do 

contrato nos termos do artigo 86, § 1º da Lei 8.666/93. 

25.2.7 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de 

outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por 

eventuais perdas e danos causados à Telebras. 

25.2.8 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a 

apresentação de defesa prévia pela CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 

em que for comunicada pela Telebras. 

26 SIGILO 

26. 1 A CONTRATADA é integralmente responsável pelo sigilo sobre quaisquer dados, 

informações, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a 

ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto e forma 

divulgar, reproduzir ou utilizar. 

26. 2 Será firmado termo de responsabilidade e sigilo entre a CONTRATADA e os seus empregados 

e prestadores de serviços, estabelecendo o compromisso de não divulgar nenhum assunto tratado 

na prestação de serviços objeto da licitação. 

26. 3 A CONTRATADA fica obrigada a obedecer a políticas e normas de Segurança de Informação 

adotadas pela Telebras. 

27 FORMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO:  

27. 1 Toda execução dos serviços deverá ser administrada por colaborador(a) da CONTRATADA 

denominado PREPOSTO.  

27. 2 Caberá ao PREPOSTO fornecer informações de controle e acompanhamento da execução dos 

serviços contratados, bem como responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das Ordens de Serviço 

(OS). 

27. 3 O PREPOSTO deverá coordenar as atividades necessárias ao atendimento das demandas, 

conforme o nível mínimo de serviço exigido, primando pela qualidade dos serviços prestados.  

27. 4 Todas as Ordens de Serviços (OS) emitidas pela Telebras serão única e exclusivamente 

dirigidas ao PREPOSTO, que deverá acusar recebimento da OS, indicando a data e horário de seu 

recebimento.  
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27. 5 As interações dos profissionais da CONTRATADA com os usuários e profissionais da Telebras, 

para fins de execução dos serviços, ocorrerão nas instalações da Telebras, cabendo à CONTRATADA a 

responsabilidade pelo deslocamento dos profissionais envolvidos até o local de prestação de 

serviços. 

28 PAGAMENTOS 

28. 1 A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o endereço, o CNPJ, o número do contrato, o número do 
banco, da agência e da conta corrente da empresa e a descrição clara do objeto da contratação. 

28. 2 A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela 
Telebras, o qual atestará o fornecimento dos produtos e serviços contratados e liberará a referida 
Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições 
pactuadas.  

28. 3 Em caso de necessidade de ajuste na Nota Fiscal/Fatura será estabelecido prazo para a 
CONTRATADA fazer a substituição do documento em questão. 

28. 4 A Nota Fiscal deve ser emitida em nome da TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A, emitida 
sem rasuras, com as informações a seguir e o item sobressalente entregue no endereço abaixo.  

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS Endereço para emissão da Nota Fiscal 

Seq. Estado CNPJ IE Endereço Município UF CEP 

1 
Distrito 
Federal 

00.336.701/0001-04 07.320.981/001-25 
SCS - Quadra 9 - Bloco 
B - Sala de 301 a 305 e 

de 401 a 405 
Brasília DF 70308-200 

 

28. 5 A Gerência Financeira efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da documentação fiscal da Empresa (Nota Fiscal/Fatura Discriminativa) atestada pelo 
setor competente, em 2 (duas) vias, com emissão de Ordem Bancária para crédito em conta corrente 
da CONTRATADA, conforme disposto no art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, se 
comprovada a regularidade da empresa mediante consulta “on-line” ao SICAF. 

28. 6 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a mesma deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção 
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

28. 7 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão 
estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a Telebras por 
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
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28. 8 Não serão efetuados quaisquer pagamentos, enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou inadimplência total ou parcial 
referente à contratação. 

29 GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

29.1 A CONTRATADA deverá apresentar à Telebras, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, 
contados da data do protocolo de entrega da via do contrato assinada, comprovante de prestação 
de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, sob 
qualquer das modalidades previstas no § 1º, Art. 56 da Lei nº 8.666/93, podendo optar por: caução 
em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

29.2 A garantia prestada será liberada ou restituída após o término da vigência contratual 
observado o disposto no art. 56, § 4º da Lei nº 8.666/93. 

29.3 No caso da utilização de garantia pela Telebras, em função de quaisquer sanções 
administrativas, para se ressarcir de prejuízos resultantes de ação ou omissão da CONTRATADA, bem 
como para liquidação de danos por ela causados a terceiros, na execução do Contrato, a 
CONTRATADA deverá fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de 05 dias 
úteis, a contar da data em que for notificada, sob pena de aplicação das penalidades. 

29.4 À Telebras é reservado o direito de somente liberar a garantia de que trata o item anterior, 
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado do término da vigência deste contrato, caso haja 
adimplemento total de seu objeto. 

29.5 A autorização contida nos itens anteriores é extensiva aos casos de multas aplicadas depois 
de esgotado o prazo recursal. 

29.6 Caso o valor da garantia venha a ser utilizado em pagamento de qualquer obrigação, desde 
que atribuída à CONTRATADA, esta se obriga a efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento da comunicação por parte da Telebras. 

29.7 A garantia prestada pela CONTRATADA responderá pelo inadimplemento das obrigações 
contratuais e também pelas multas que venham a ser impostas pela Telebras. Se a multa for de valor 
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 

29.8 No caso de eventuais repactuações, a CONTRATADA deverá aumentar a garantia no 
percentual proporcional ao valor repactuado, no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação pela 
Telebras. 

29.9 Quando se tratar de caução em dinheiro, a CONTRATADA fará o devido recolhimento 
obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal, conforme preceitua o art. 82 do Decreto nº 93.872, 
de 23 de dezembro de 1986, sendo devolvida monetariamente atualizada, nos termos do § 4º do 
artigo 56 da Lei nº 8.666/93.  

29.10 Quando a garantia for prestada através de títulos da dívida pública, a titularidade destes 
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deverá ser transferida à Telebras, enquanto perdurarem as obrigações da CONTRATADA. 

29.11 Em caso de fiança bancária, deverá constar do instrumento a renúncia, expressa pelo 
fiador, dos benefícios previstos nos artigos 827 e 836 do Código Civil Brasileiro, assim como conter 
cláusula de prorrogação automática, até que o Telebras confirme o cumprimento integral das 
obrigações da CONTRATADA. 

30 GARANTIA DO PRODUTO 

30.2 A CONTRATADA deverá garantir a correção de todo e qualquer componente dos softwares 

durante a vigência do contrato. 

30.3 A execução da garantia por outras empresas não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

assumidas com a Telebras. 

30.4 Durante o prazo de garantia, todos os eventuais erros ou falhas identificados deverão ser 

corrigidos pela CONTRATADA, sem ônus para a Telebras. 

31 MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE FORNECIMENTO DE BENS 

O modelo a ser utilizado é o descrito nos anexos, onde aplicável, no item ‘Modelo de Prestação de 

Serviços’. 

31.1  Consultoria Especializada: 

Tendo em vista a necessidade de se adaptar às novas regras do programa eSocial, do Governo 

Federal, comporá o objeto do presente processo licitatório a entrega dos serviços pertinentes ao 

assessoramento no projeto de adaptação do ERP SAP ao eSocial, a partir do mapeamento de 

processos (Trabalhistas, Previdenciárias, Tributárias e Fiscais relativas à contratação e utilização de 

mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício) com a finalidade de estruturar o sistema 

da Telebras (atualmente a Telebras utiliza o software de Sistema Integrado de Gestão Empresarial – 

ERP -  da linha SAP NetWeaver 7.3.1 For Windows), bem como suas tabelas de dados ao eSocial, 

contemplando as  seguintes etapas: 

31.2  Qualificação Cadastral: efetuar a análise da adequação dos dados cadastrais dos 

empregados da Telebras aos requisitos do eSocial que, à partir das informações do CPF, NIS, Data de 

Nascimento e Nome, empreenderá a verificação de sua compatibilidade com o registrado nas bases 

de dados do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 

informando à Telebras as inconsistências constatadas, por meio de relatório pormenorizado, com 

orientações para que sejam corrigidas. 

31.3 Deverá, também, realizar o cruzamento da base de dados da Telebras com as tabelas oficiais 

do MTE, no que tange aos seguintes itens: 

a) Tabela de Rubricas, envolvendo, inclusive, a análise de sua natureza jurídica e observações. 
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b) Tabela de Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), devendo ser analisado o CBO / lotação de 

cada trabalhador frente às tabelas oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

c) Demais tabelas contempladas no Manual do eSocial. 

31.4 Implantação: implantação da solução, compreendendo as etapas de: 

• Qualificação Cadastral e Apresentação Conceitual: Validação dos Registros Internos e 

apresentação conceitual do projeto às áreas internas envolvidas. 

• Mapeamento de Processos: Análise dos impactos do eSocial no departamento de Recursos 

Humanos, eventos trabalhistas e fluxo de informação entre as áreas, sobre a ótica da Legislação 

(Mapa de Recolhimentos, Mapeamento de Eventos Trabalhistas, Mapeamento do Fluxo de 

Informações). 

• Mapeamento Técnico: Abrange o levantamento do status das informações necessárias para 

cumprimento da obrigação versus o leiaute de entrega previsto na legislação (Mapeamento dos 

Campos a Serem Gerados). 

• Mapeamento Sistêmico: Fase onde é feita a analise consultiva dos Sistemas para atendimento 

do eSocial (Mapeamento de Gaps Sistêmicos). 

• Execução de Testes e documentação do processo de trabalho; 

• Operação Assistida: Fase final, onde é realizado um acompanhamento do envio das 

informações da Telebras para o ambiente de produção do eSocial (Apoio operacional). Esta fase 

compreenderá o período de 01 de setembro de 2016 a 30 de março de 2017, impreterivelmente. 

31.5 Segue abaixo o planejamento de desembolsos referentes à prestação dos serviços aqui 

especificados. Tais desembolsos serão iniciados a partir da emissão de uma Ordem de 

Serviço (OS). 

Fase Evento % Pagamento 
Documento Suporte 

para Pagamento 
Prazos 

Máximos 

Planejamento 
Após a execução da 
fase de Planej. da 
Implantação 

20% do valor do 
contrato 

Nota Fiscal 
Termo de Recebimento 
Definitivo 

30 dias 

Implementação da 
Solução (*) 

Execução da 
Implantação 

45% do valor do 
contrato 

Nota Fiscal 
Termo de Recebimento 
Definitivo 

210 dias 

Treinamento (em 
paralelo à fase de 
implementação) 

Após o treinamento  
10% do valor do 

contrato 

Nota Fiscal 
Termo de Recebimento 
Definitivo 

60 dias 

Suporte Técnico e 
Operação Assistida 

Durante a fase de 
Operação assistida 
(dividido em 07 
parcelas iguais 
mensais). 

25% do valor do 
contrato 

Nota Fiscal Serviços 
Termo de Recebimento 
Definitivo 

210 dias 

Encerramento do Projeto 
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(*) Compreende o saneamento dos dados, revisão dos processos de RH, configuração, 
implementação da solução e testes completos da solução com envio e retorno das informações. 
 
31.6 O “Go Live” da solução deverá ocorrer em 1º de setembro de 2016, impreterivelmente. 
 
32 SUPORTE TÉCNICO 

32.1 O suporte técnico corretivo aos produtos deverá contemplar a atualização e manutenção de 
toda solução contratada pela TELEBRAS descritos neste Termo de Referência, durante todo o 
período, ou seja, a CONTRATADA deverá declarar expressamente que se responsabilizará pelo pleno 
funcionamento, mantendo-os em operação durante esse período. 

32.2 Os serviços de suporte técnico deverão ser prestados em regime 8x5, ou seja, no horário 
07:00h às 19:00h, e deverão ser realizados da seguinte forma: 

32.3 Suporte Remoto – serviço de atendimento aos chamados técnicos, executados por meio 
telefônico, web ou e-mail, via central de help desk, em período integral, que tratará da abertura de 
chamados técnicos e ocorrências relativas à solução;  

32.4 Suporte On-Site – para solução de problemas de configuração, integrações, utilização da 
solução, bem como para esclarecimentos de dúvidas. Em caso de impedimentos, o atendimento 
poderá ser remoto, a critério da TELEBRAS; 

32.5 Não haverá abertura de chamados de suporte técnico em sábados, domingos e feriados. 

32.6 Em todo atendimento técnico solicitado deverá ser fornecido o número do chamado na sua 
abertura bem como o responsável pela abertura e os motivos ou problemas referentes ao chamado.  

32.7 Para a execução de atendimento, é necessária a autorização da TELEBRAS para instalação ou 
desinstalação de quaisquer softwares ou componentes;  

32.8 Todos os técnicos de suporte da CONTRATADA devem ser capacitados e certificados a prestar 
atendimento de suporte técnico;  

32.9 Ainda poderão ser executadas as seguintes tarefas em relação à prestação de suporte: 
resolução de dúvidas sobre o produto, discussão de melhorias na configuração e resolução de 
pequenos problemas e ajustes na solução. 

32.10 Os chamados técnicos serão sempre realizados pela TELEBRAS diretamente à CONTRATADA 
que deverá tomar todas as providências necessárias ao pleno atendimento do chamado, 
obedecendo rigorosamente os prazos e condições aqui estabelecidos. 

32.11 O controle de chamadas para atendimento técnico será controlado por sistema da Telebras, 
sendo seu acesso liberado à CONTRATADA nas funcionalidades pertinentes. 

32.12 O Nível mínimo de Serviço será contado a partir da abertura dos chamados de suporte 
técnico e serão classificados pela TELEBRAS conforme as severidades a seguir estabelecidas: 
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Severidade 
Descrição Prazo para Início de 

Atendimento 

Prazo de Solução 

Definitiva 

Em tempo corrido a partir da notificação 

Critica 

Esse nível de severidade é aplicado quando há 

a indisponibilidade total ou frequente da 

solução fornecida pela CONTRATADA, 

causando impacto para usuários finais. 

20 (vinte) minutos 06 (seis) horas 

Alta 

Esse nível de severidade é aplicado quando há 

instabilidade no funcionamento da solução 

causando impacto para usuários finais, perda 

de redundância ou impossibilidade de efetuar 

novas configurações ou diagnósticos. 

01 (uma) horas 08 (oito) horas 

 Em horário normal da empresa a partir da notificação 

Média 

Esse nível de severidade é aplicado quando há 

indisponibilidade de alguma funcionalidade 

da solução ou ocorrência de evento causando 

impacto limitado para usuários finais. 

04 (quatro) horas 
36 (trinta e seis) 

Horas 

Baixa 

Esse nível de severidade é aplicado para a 

instalação, configuração, upgrade/update e 

esclarecimentos técnicos relativos ao uso e 

aprimoramento.  

08 (oito) Horas 
72 (setenta e 

duas) horas 

32.13 Prazo para Início de Atendimento: Tempo decorrido entre a abertura do chamado efetuado 
pelo funcionário designado pela TELEBRAS na Central de Atendimento e o efetivo início dos 
trabalhos de suporte técnico. 

32.14 Prazo de Solução Definitiva: Tempo decorrido entre a abertura do chamado efetuado pelo 
funcionário designado pela TELEBRAS na Central de Atendimento e a efetiva recolocação da solução 
em seu pleno estado de funcionamento; 

32.15 Os prazos para Atendimento e Solução Definitiva estabelecidos acima, não se referem a 
falhas de software que necessitem de apoio da infraestrutura da TELEBRAS; nestes casos, os prazos 
serão acordados entre a TELEBRAS e a CONTRATADA, de forma que sejam realizados no menor 
prazo possível. 

32.16 A CONTRATADA poderá solicitar ainda um prazo adicional, quando bem justificada a real 
necessidade, em função, por exemplo, de complexidade do serviço a ser executado, ficando a 
critério da TELEBRAS aceitar ou não as justificativas e o novo prazo apresentado pela CONTRATADA. 

32.17 Caso a justificativa não atenda à TELEBRAS, prevalecerá o prazo inicialmente estipulado. 

32.18 Os serviços a serem realizados aos sábados, domingos e feriados não implicarão em 
nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será 
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improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como, 
horas extras ou adicionais noturnos. 

32.19 Cabe exclusivamente à CONTRATADA estruturar sua equipe de trabalho na dimensão que 
atenda as condições estabelecidas para a prestação do serviço. 

32.21   Das Manutenções Corretivas 

32.22 Contemplar as manutenções corretivas para a solução, nos seguintes termos: 

32.22.1 Entende-se por “manutenção corretiva” uma série de procedimentos destinados a 
recolocar a solução em seu pleno estado de funcionamento, removendo definitivamente os defeitos 
apresentados e cumprindo os termos e condições do nível mínimo de serviço do Item 32.11. 

32.22.2 A forma e o prazo para execução serão estabelecidos pelo funcionário designado pela 
TELEBRAS quando da abertura do chamado de suporte técnico de severidade BAIXA. 

32.23 A CONTRATADA deverá entregar mensalmente, para fins de controle e pagamento, relatório 
de prestação de serviço de suporte técnico e de manutenção corretiva realizados no período, 
devendo constar, no mínimo, as seguintes informações: 

a) relação de todos os chamados ocorridos no período; 

b) data e hora do início e término do atendimento; 

c) identificação do problema; 

d) severidades; 

e) providências adotadas para o diagnóstico, solução provisória e solução definitiva; 

f) data e hora do início da solução provisória e término da solução definitiva; 

g) identificação do técnico da TELEBRAS que solicitou e validou o serviço; 

h) identificação do técnico da CONTRATADA responsável pela execução do serviço; 

i) outras informações pertinentes; 

32.24 Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos SERVIÇOS DE SUPORTE descritos neste 
Termo de Referência, ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, arcando com quaisquer danos.  

32.25 O não cumprimento da cláusula de suporte ensejará na aplicação das disposições contidas na 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ficando a contratada sujeita, no cometimento de infrações, 
às sanções administrativas, sem prejuízos às de natureza civil, penal e das definidas em normas 
específicas podendo, inclusive, ser cumulativamente aplicado garantido o direito à ampla defesa. 

32.26 Penalidades referentes ao nível mínimo de serviço do Suporte Técnico e Operação Assistida: 
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32.12 Serão considerados para efeitos das penalidades acima, o valor hora igual: 

�����/���� =
(Valor	Global	do	Contrato) 	∗ 	 (Percentual	da	Fase	Suporte	Técnico	e	Operação	Assistida = 25%)

Total	de	Horas	da	Fase = 1282	horas
 

 

32.27 Os valores de multa para efeitos do cumprimento do Acordo de Níveis de Serviço relativos ao 
suporte técnico serão cobrados em referência do montante mensal, após análise dos 
descumprimentos e direito de defesa, conforme lei. 

32.28 Caracteriza-se inexecução parcial do contrato quando a CONTRATA executa apenas parte do 

objeto contratado, ou seja, com quantitativo inferior ao disposto em ordem de serviço emitida. 

32.29 Caracteriza-se inexecução total do contrato quando a CONTRATADA deixa de executar o 
objeto na sua totalidade. 

32.30 No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa 

PENALIDADES 

Severidade 
Prazo para Início de Atendimento Prazo de Solução Definitiva 

Em tempo corrido a partir da notificação 

Critica 

Correspondente a 10% do valor/hora, para 

cada hora excedente, quando o início do 

atendimento dar-se em prazo superior a 20 

(vinte) minutos, a contar da abertura do 

chamado; 

Correspondente a 50% do valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução definitiva do 

atendimento dar-se em prazo superior a 06 (seis) 

horas, a contar da abertura do chamado; 

Alta 

Correspondente a 10% do valor/hora, para 

cada hora excedente, quando o início do 

atendimento dar-se em prazo superior a 1 

(uma) hora, a contar da abertura do 

chamado; 

Correspondente a 40% do valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução definitiva do 

atendimento dar-se em prazo superior a 08 (oito) 

horas, a contar da abertura do chamado; 

 Em horário normal da empresa a partir da notificação 

Média 

Correspondente a 8% do valor/hora, para 

cada hora excedente, quando o início do 

atendimento dar-se em prazo superior a 4 

(quatro) horas, a contar da abertura do 

chamado; 

Correspondente a 30% do valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução definitiva do 

atendimento dar-se em prazo superior a 36 (trinta e 

seis) horas, a contar da abertura do chamado; 

Baixa 

Correspondente a 7% do valor/hora, para 

cada hora excedente, quando o início do 

atendimento dar-se em prazo superior a 8 

(oito) horas, a contar da abertura do 

chamado; 

Correspondente a 20% do valor/hora, para cada hora 

excedente, quando a solução definitiva do 

atendimento dar-se em prazo superior a 72 (setenta e 

duas) horas, a contar da abertura do chamado; 
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prévia, a TELEBRAS poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da 
defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente pela TELEBRAS, o valor retido 
correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da 
data da decisão final da defesa apresentada. 

32.31 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de credito existente na 
TELEBRAS, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao credito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

32.32 As sanções aplicadas serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF. 

33 DOS RECURSOS FINANCEIROS 

33.1 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto deste Pregão são próprios e 
estão previstos no orçamento da Telebras para o exercício de 2015. 

33.2 O valor estimado para atender ao objeto do presente Termo de Referência é de R$ X,00 (X 
reais), devendo ser desclassificadas as licitantes que apresentarem preços superiores. 

33.3 Nos preços já estão computados os impostos, taxas e demais despesas que, direta ou 
indiretamente tenham relação com o objeto. 

33.4 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão a 
expensas dos recursos consignados no orçamento da Gerência de Tecnologia da Informação - 
3700 da Telebras para o exercício de 2015.  

34 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

34.1 O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser aditivado e prorrogado nos termos da lei, em face de fato superveniente, 

imprevisto ou de força maior, devidamente justificado. 

 

35 DAS DEMAIS CONDIÇÕES  

35.1 As especificações Técnicas contidas no Anexo I deste documento são mínimas, sendo que a 

Telebras aceitará outras especificações que superem os requisitos descritos. 

35.2 Todos os demais itens que forem necessários para o fornecimento dos equipamentos ou 

prestação dos serviços de suporte, ainda que não especificados, deverão estar contemplados na 

proposta. Cabe, portanto, ressaltar que a CONTRATADA deverá fornecer todos os softwares e 

componentes necessários à prestação dos serviços de suporte. 

35.3 O contrato, que poderá vir a ser celebrado, será regido e interpretado de acordo com as leis 

brasileiras e, caso qualquer disposição nele contida venha a ser inexequível, suas demais disposições 

continuarão em pleno vigor e efeito, não devendo ser afetadas, prejudicadas ou, de qualquer 

maneira, consideradas inválidas. 

35.4 Não será devido o pagamento de quaisquer valores a título de franquia ou garantia de 
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execução de valores mínimos. 

36 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

36.1 A partir da realização da sessão pública até a aceitabilidade e habilitação da proposta do 
licitante vencedor, os licitantes, seus representantes ou outros interessados, deverão abster-se de 
manter qualquer contato com a Telebras, para tratar de assuntos ligados a presente licitação.  

36.2 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados.  

36.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.  

36.4 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, conforme 
disposto nos termos do § 3º do artigo 43 da Lei 8.666/1993.  

36.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

36.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito a contratação do objeto 
pela Administração.  

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

36.8 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
fundamentação escrita.  

36.9 Para fins de aplicação do disposto no item DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste Termo, 
serão considerados todos os registros no sistema eletrônico (Comprasnet) que terão validades para 
todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.  

36.10 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do Pregão, constarão na ata divulgada no sistema eletrônico.  

36.11 A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela execução das atividades, 
reservando-se a Telebras o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dessas 
atividades. 

36.12 Fica assegurado à Telebras o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a qualquer 
tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da 
legislação vigente. 

37 DA INDICAÇÃO ESPECÍFICA  

37.1 Fazem parte integrante deste Termo de Referência os seguintes documentos:  



 

Termo de Referência 
Contratação de Consultoria para Implantação do 

eSocial na Telebras 

Número-Origem 
05-3700 
 
Data 
24/08/2015 

Contratação de Serviços de Consultoria Especializada para Implementação do Sistema de Escrituração Fiscal 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) na Telebras. 
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Anexo I – Especificações Técnicas 

Anexo II - Planilha de Quantidade e Preços 

Anexo III - Proposta de Preços 

Anexo IV - Termo de Visita Técnica 

Anexo V - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo 

Anexo VI - Ambiente Computacional da Telebras 

Anexo VII – Termo de Responsabilidade 

 

37.2 Manual de Orientação do eSocial – é parte integrante desse Termo de Referência o Manual 

de Orientação do eSocial, disponibilizado no site do Governo federal, no endereço: 

www.esocial.gov.br, sendo considerado para este trabalho a sua última versão (versão 2.1). 

37.3 Havendo publicações posteriores do Manual de Orientação de eSocial relativo às regras de 

validações dos campos, estas deverão serem implementadas em tempo de desenvolvimento no 

projeto.  
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