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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
 

Termo de Referência 
Aquisição de Licença de Software ACL  

 
1. Objeto 

 Trata-se de proposta de aquisição de software ACL, a ser utilizada em auditoria. 

2. Fundamentação da contratação 

Os estudos técnicos com maiores informações sobre o planejamento da contratação estão 
disponíveis no processo 024.850/2020-9. 

3. Orçamento estimado 

Item Qtde Valor Unitário1 Total1 

Pacote com 3 Licenças ACL Analytics 3 17.240,00 17.240,00 

Total   17.240,00 

O valor total estimado da contratação é de R$ 17.240,00 (dezessete mil duzentos e quarenta reais) 

4. Especificações técnicas 

Item 1 – Direito de uso do Software ACL ANALYTICS por 12 meses 

a) Pacote com 3 licenças do produto ACL ANALYTICS 

b) Suporte técnico e atualização por 12 meses 

5. Modelo de execução do objeto 

A entrega dar-se-á por meio virtual, a partir da disponibilização do software no portal de 
licenciamento do fornecedor ou fabricante. 

6. Amostra 

O Tribunal não solicitará amostra ou demonstração de serviços. 

7. Prazo de execução 

A contratada deverá disponibilizar as licenças no prazo máximo de dez dias úteis contados a partir 
do dia útil subsequente ao do recebimento da ordem de empenho. 

8. Avaliação e recebimento do objeto 

A atestação do recebimento das licenças e direito de atualização deverá ocorrer no prazo máximo de 
dez dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da entrega. 

9. Pagamento 

O pagamento dos itens será realizado em até dez dias úteis após a atestação do recebimento das 
licenças. 

10. Sanções 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65086982.
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Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a entrega das licenças, sem que haja 
justificativa aceita pelo contratante, a contratada ficará sujeita a multa equivalente a zero vírgula cinco 
por cento (0,5%) do valor das licenças, por dia corrido de atraso, até o limite de quinze por cento (15%) 
do valor das licenças. Após trinta dias corridos de atraso, o Tribunal poderá considerar inexecução total 
do contrato. 

11. Modalidade e tipo de licitação 

Contratação por dispensa de licitação. 

Assinado eletronicamente por: 

Andre Luis C Barros – Sinet 

Breno Gustavo Soares da Costa – Diretor de Relacionamento com Clientes 

José Renato Alves Affonso – Secretário

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65086982.


