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Este Termo de Referência, parte integrante do edital de licitação, estabelece o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar a prestação de serviços, objeto 

da licitação. 

Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflito entre as especificações técnicas e a proposta 

comercial, prevalecerá o que estiver contemplado neste Termo de Referência. 

 

1. OBJETO 

Constitui escopo da presente licitação a prestação de serviços de suporte técnico, presencial ou a distância, 

e manutenção do ERP WW Sistemas a ser realizado por meio de empresa especializada no sistema ERP 

WK SISTEMAS (pertencente à empresa WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA e licenciado à 

CONTRATANTE COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBEL). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A CONTRATANTE utiliza o ERP WK SISTEMAS para gerenciar suas operações administrativas (compras, 

estoque e patrimônio), financeira (tesouraria e contas a pagar), contábil e fiscal, sendo tais atividades 

imprescindíveis ao cumprimento de diversos dispositivos legais vigentes, não podendo deixar de serem 

executados nas condições e prazos determinados, sob pena de acarretar pagamento de multa, juros e 

demais sansões previstas legalmente, onerando monetariamente e dificultando as ações da Companhia. 

Soma-se a essa questão o fato do sistema de gestão integrada em desenvolvimento pela Prefeitura de Belo 

Horizonte, no seu módulo contábil não absorver os requisitos da contabilidade privada, direcionando o 

sistema para a contabilidade pública que não atende aos requisitos da Companhia, enquanto sociedade de 

economia mista, regida pela legislação das empresas. 

Desta forma, objetivando garantir a continuidade da operação faz-se necessário contratar prestação de 

serviços de suporte técnico, presencial ou a distância, e manutenção do ERP WW Sistemas por meio de 

empresa especializada que possua sólidos conhecimentos no ERP WK SISTEMAS, de modo a garantir 

soluções com qualidade e agilidade necessárias, nos casos de ocorrência de problemas e mudanças de 

funcionalidades que aconteçam no dia a dia dos processos e procedimentos operacionais. 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

3.1  Descrição dos Serviços 

3.1.1 Perfil do sistema 
 

 Ambiente de processamento: Multiusuário/Distribuído/Remoto 

 Tipo de cessão: Multi-empresa (sistema instalado no mesmo servidor) 

 Acessos simultâneos: 11 (onze) acessos simultâneos. 

3.1.2 Módulos 

O serviço a ser prestado é de suporte técnico e manutenção aos seguintes módulos do ERP 

WK SISTEMAS: 

 Radar Empresarial 

 Radar Compras 

 Radar Estoque 

 Radar Financeiro 

 Radar Contábil 

 MTFiscal 

 MTPatrimonial 

3.1.3 Suporte técnico 

O serviço de suporte técnico caracteriza-se nas seguintes atividades: 

 Resolução de dúvidas de funcionamento dos módulos/funcionalidades; 

 Parametrização do ERP WK SISTEMAS para adequação a novas funcionalidades a 

serem utilizadas no ERP por necessidade do CONTRATANTE; 

 Parametrização do ERP WK SISTEMAS para adequação as mudanças da legislação 

vigente; 

 Resolução de erros que o ERP WK SISTEMAS apresente na sua operação; 
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O trabalho de suporte técnico deve ser realizado na Sede da CONTRATANTE, ou por 

contato telefônico, ficando a cargo da CONTRATANTE definir a forma do atendimento, se 

presencial ou a distância. 

3.1.4  Manutenção 

O serviço de manutenção do sistema caracteriza-se por atualizações preventivas e 

corretivas, compreendido nas seguintes atividades: 

 Melhoria e otimização do sistema já desenvolvido (versão de produção) que se refere: 

o ao fornecimento de novas versões dos produtos da solução lançados no 

decorrer da vigência do Contrato, com as modificações a serem 

introduzidas nos sistemas, propiciando a evolução tecnológica e a 

otimização dos programas e rotinas, sem qualquer ônus adicional; 

o atendimento à legislação municipal, estadual e federal, antecipando os 

prazos legais para mudanças; 

 Reparo de defeitos tais como: erros do programa descobertos e transmitidos pelos 

próprios usuários. 

3.2   Critérios Gerais de Aceitação dos Serviços 

Os serviços deverão ser prestados conforme especificações contidas neste Termo de Referência e 

estarão sujeitos à aceitação, pela CONTRATANTE, à qual caberá o direito de recusa dos serviços 

que estiverem em desacordo com estas especificações.  

A solução dos atendimentos e a prestação dos serviços deverão considerar a classificação de 

criticidade e os prazos a cada uma atribuídos, conforme estabelecido abaixo: 

 Criticidade Alta: Prazo de 6 horas para atendimento; 

 Criticidade Média: Prazo de 24 horas para atendimento; 

 Criticidade Baixa: Prazo de 72 horas para atendimento. 

A CONTRATANTE classificará os atendimentos no momento da sua solicitação. 
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4.    CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO 

4.1. Condições de Execução 

O serviço incluir suporte técnico e manutenção para o software instalado de maneira continuada 

para 11 (onze) acessos simultâneos, pelo prazo de vigência do contrato. 

A Contratada deverá oferecer atendimento telefônico, via e-mail e acesso remoto, no horário 

comercial, de 08h às 17h, para dúvidas, orientações, solução de problemas e investigação de 

supostos erros e, atendimento presencial, também das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira, nos 

casos de chamados de suporte técnico sem limites de solicitações.  

A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar um número de telefone para a prestação de suporte 

telefônico e também um endereço válido de e-mail para atender e registrar as solicitações de 

atendimento. 

A CONTRATANTE enviará e-mail de solicitação à CONTRATADA demonstrando a necessidade do 

atendimento, com o maior número de informações possíveis, compreendendo: 

 Nome do módulo do WK SISTEMAS; 

 Nome da tela/arquivo/relatório/funcionalidade; 

 Imagens das telas/erros/arquivos/relatórios; 

 Detalhamento da necessidade do atendimento; 

 Criticidade do atendimento – com o devido prazo para a solução; 

 Indicação se o atendimento deve ser presencial ou não. 

Quando o atendimento for presencial é necessário que a CONTRATADA responda ao e-mail da 

solicitação informando data e horário que irá comparecer a sede da CONTRATANTE, bem como o 

número aproximado de horas necessárias para a solução. Cabendo a CONTRATANTE confirmar o 

agendamento, também por e-mail. 

É responsabilidade da CONTRATADA manter a equipe que irá atender a CONTRATANTE 

habilitada e atualizada sobre as atuais e novas funcionalidades do ERP WK SISTEMAS, bem como 

em relação as mudanças de legislação que envolvem os módulos do ERP. 
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A solução dos atendimentos e a prestação dos serviços deverão considerar a classificação de 

criticidade e os prazos a cada uma atribuídos, conforme estabelecido abaixo: 

 Criticidade Alta: Prazo de 6 horas para atendimento; 

 Criticidade Média: Prazo de 24 horas para atendimento; 

 Criticidade Baixa: Prazo de 72 horas para atendimento. 

A CONTRATANTE classificará os atendimentos no momento da sua solicitação. 

Para o atendimento das demandas a CONTRATADA deverá apresentar solução no prazo adequado 

e aceito pela CONTRATANTE. O atendimento telefônico deve, igualmente, apresentar solução no 

prazo adequado e aceito pela CONTRATANTE.  

4.2. Recebimento dos Serviços 

O recebimento dos serviços será feito pelo Fiscal do Contrato, mediante verificação de sua 

compatibilidade com os critérios de aceitação e as especificações descritas nesse Termo de 

Referência e no Contrato.  

Encontrando irregularidade, os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte quando em 

desacordo com as especificações e critérios constantes nesse Termo de Referência e no contrato, 

devendo ser refeitos no prazo estabelecido pelo Fiscal, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da 

aplicação de penalidades. 

Aprovando, receberá mediante atesto na Nota Fiscal respectiva. 

 

5.    PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Prazo 

O início do atendimento presencial será, no máximo, de 24 horas após solicitação efetuada pelo 

CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deve se comprometer a manter o atendimento telefônico e presencial no horário 

comercial, de segunda a sexta-feira das 08h as 17h. 
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5.2. Local da prestação de serviço presencial 

A prestação dos serviços, objeto dessa contratação, será realizada nas dependências da 

CONTRATADA, à exceção da prestação de serviço presencial que será realizada na sede da 

CONTRATANTE, localizada à Avenida do Contorno, n.º 6.664 – 1º andar – bairro Savassi, Belo 

Horizonte / MG. 

 

6. EQUIPE TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica necessária à execução dos serviços. A equipe 

disponibilizada deverá ter a qualificação e experiência necessária para efetivamente conduzir a execução 

do objeto dessa licitação. 

A CONTRATADA deverá manter equipe para execução dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho que atenda ao dimensionamento estabelecido pela Norma 

regulamentadora NR04 da Portaria nº 3.274/1978 do extinto Ministério de Estado do Trabalho. 

 

7. GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

A CONTRATADA deverá prestar serviços conforme especificação neste Termo de Referência e na Proposta 

Comercial apresentada, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

8. DOCUMENTOS EXIGÌVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

No prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá 

apresentar e-mail, designando preposto para responder pela CONTRATADA perante a CONTRATANTE, 

bem como endereço oficial de e-mail para recebimento das solicitações de publicação e telefone para 

contato. 
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9. FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

Todos os serviços serão acompanhados e Fiscalizados pelo agente público aqui denominado Fiscal do 

Contrato, designado pelo Gestor do Contrato - o Diretor-Presidente da Companhia, Claudius Vinicius Leite 

Pereira - que, conforme Decreto nº 15.185/2013 será responsável por verificar e fazer cumprir a execução 

do objeto contratado de acordo com as exigências contratuais, especificações, normas técnicas, instruções 

técnicas e padrões de qualidade, desde o início até o recebimento definitivo dos serviços e produtos, 

podendo, inclusive, questionar detalhes dos serviços em execução ou executados, materiais em utilização 

ou já utilizados, sujeitando-os a análise e aprovação.   

Cabe ao Fiscal analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar os trabalhos, 

bem como propor outras ações que se fizerem necessárias para o bom andamento dos serviços; 

recomendar aplicação de advertências quanto a qualquer falta ou falha da CONTRATADA, de multas ou 

outras penalidades no contrato. 

A responsabilidade pela Fiscalização do contrato ficará a cargo de Dênio Aldo Leal, integrante do quadro 

permanente da Diretoria Administrativa e Financeira – DAF-UB, exercendo a função de Supervisor Contábil, 

e-mail: denio.aldo@pbh.gov.br, telefone: 3277-6432 o qual em suas ausências será substituído por Viviane 

Patrícia Perazoli, também integrante do quadro permanente da DAF-UB, exercendo a função de contadora, 

e-mail: viviane.perazoli@pbh.gov.br, telefone: 3277-6432. 

A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações, condições técnicas, físicas e acesso a todos os 

documentos relacionados às operações do CONTRATANTE para a perfeita Fiscalização dos serviços. 

 

10. PAGAMENTOS 

A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente. 

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços realizada e o 

período de execução. 

mailto:viviane.perazoli@pbh.gov.br
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O faturamento será mensal, emitido até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, e deverá 

ser enviado à Fiscalização para conferência e atesto. 

Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento, previsto acima, será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada, caso em que não será devida 

atualização financeira. 

O pagamento será efetivado pela Divisão Financeira da Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia 

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte. 

 

11.RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  

Após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, será emitido o Termo 

de Recebimento Provisório – TRP, pelo Fiscal. Uma vez verificado que o objeto contratual está em 

conformidade com as exigências do contrato, o mesmo será recebido definitivamente pelo Fiscal, mediante 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo _TRD, conforme previsão no artigo 118 do Regulamento 

Interno de Licitação e Contratos da Urbel. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

As relações entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE serão sempre por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais motivados pela urgência dos serviços que deverão ser, imediatamente, confirmados 

por escrito. 

A CONTRATADA será responsável perante a CONTRATANTE, sob os aspectos circunstanciais e 

eventualidades, respondendo pela qualidade dos serviços relativos ao objeto dessa contratação, bem como 

pelo sigilo dos relatórios e trabalhos. Responsabilizar-se-á integralmente pela qualidade técnica dos 

trabalhos por ela desenvolvidos. 

 

 

Dênio Aldo Leal 

Fiscal do Contrato | Supervisor Contábil 



COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 
 

 

TERMO DE REFERENCIA Página N.º 9/11 

Assunto/Objeto:  

Prestação de Serviços de Suporte Técnico e Manutenção do ERP WK Sistemas. 

PROCESSO: 01-138.194/19-87 LICITAÇÃO: URBEL N.º 004/2020 - PE Data: 10/06/2020 

 

 

 

 

Viviane Patrícia Perazoli 

Fiscal do Contrato em substituição 

 

 

 

Tânia Maria de Lourdes 

Chefe da Divisão Financeira 

 

 

 

Edina Custódia Alves 

Diretora Administrativa e Financeira 

 

 


