
PM DE AMARANTE 
DO MARANHAO T  MA 
FL(S)N° 001 
RObrica: 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 -  CNN:  06.157,846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP 

Ao Excelentíssimo Senhor  
VAN  DERLY GOMES MIRANDA 
Prefeito Municipal 
Nesta. 

Senhor Prefeito, .ho 
 pelo presente, na qualidade de Secretário Municipal de Administração do Município de Amarante 

anhão, solicitar à abertura de Processo Licitatário tendo por objeto Contratação de empresa especializada r 
serviço de locação de  Software  Sistema de Contabilidade Pública Integrado a Hospedagem de Dados para o  Port  
conforme justificativa e especificações constantes no Termo de Referência, em Anexo. 

Arnarante do Maranhão - MA, 14 de junho 2021. 

Atenciosamente, 

José Ronaldo Mo ais Franco 
Secretario Munici sal de Administração 

PPEFEITUF?A DE  

AMARA 
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PM DE AMARANTE 
DO MARANHÃO.  MA 
FL (S) W 0 006  
Rúbrka:  

PREFEITURA DE 

DESCRIÇÃO UNID1  QUANT 

UM NOVO TFMPO 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇA0 LEGAL: 

2. Considerando a necessidade em dar continuidade na organização na Administração Pública 
deste Município, visando dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, a contratação é 
indispensável para garantir transparencia nos serviços prestados pela Administração. 

2.1 Os serviços ora pretendidos são de natureza continuada, em face da necessidade continua de 
serviços de manutenção, e suporte técnico especializado de um sistema atualizado 
informatizado que será um importante elemento para a melhoria dos processos contábeis e 
para a otimização das atividades a serem desenvolvidas pelas áreas afins sendo reconhecido 
pelos municipes através do portal da transparencia, otimizando a relação custo-beneficio pelos 
serviços públicos podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas 
obtenção de pregos e condições mais vantajosas para a Administração até sessenta meses, na 
forma do artigo 57, inciso II da Lei Federal n°. 8.666/93. 

2.2 A contratação deverá obedecer ao procedimento da licitação imposta pela Constituição 
Federal. no  art.  37. inciso XXI e regulamenta nacionalmente pela Lei n° 8.666/93 e pela Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações aplicadas à matéria. 

2.3 A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 disciplina a licitação na modalidade Pregão. Essa 
modalidade é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. 0 Decreto Municipal n° 
018/2021 de 03 de março de 2021 que regulamenta essa modalidade de licitação para 
aquisição de bens e serviços comuns. 

2.4 Nos termos do artigo 47 e 48,  III,  da lei Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal 
017/2021, aplicada a reserva de cota de 25% nos itens de natureza divisível, serão reservados 
para participação exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, ou; 

2.5 Por se tratar de licitação com participação exclusiva de MEs / EPPs, não haverá a reserva de 
cota de 25% para as empresas preferenciais prevista no  art.  48,  III,  da Lei Complementar n° 
123/2006. 

3. OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa especializada no serviço de locação de  Software  Sistema de 
Contabilidade Pública Integrado a Hospedagem de Dados para o Portal. 

4. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS: 

ITEM  
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PM DE AMARAME 
DO MARANHÃO  MA 
FL(S)N° Oc 3 
Ritbrica:  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, 

CEP: 65923-000 -  CNN.  06 157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

1 

Contratação de empresa especializada no 
serviço de locação de  Software  Sistema 
de Contabilidade Pública Integrado a 
Hospedagem de Dados para o Portal 

MÊS 12 
R$ 

3.733,33 R$ 44.799,96 

TOTAL R$ 44.799,96 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

5.1 ESPECIFICAÇÕES GERAIS — As especificações abaixo são características que atendem a 
todos os módulos e definem o sistema como todo: 

5.1.1 0 sistema deve ser baseado em Banco de Dados Relacional, padrão  SQL,  e permitir 
consultar via comandos  SQL,  devendo ter a possibilidade de utilização de Banco de 
Dados  OPEN SOURCE  (código aberto). 

5.1.2 Cadastro de usuário com definições de acesso e cada opção de relatório do sistema 
através de senhas (controle de acesso ao sistema através de senha); 

5.1.3 Permitir cadastramento de usuários com controle de nível de acesso, podendo ser 
configurado para inclusão, alteração, consulta e exclusão; 

5.1.4 Os sistemas deverão ser multiusuários e multitarefas, permitindo controlar tarefas 
concorrentes, com acesso simultâneo ao banco de dados, sem perder a integridade 
referencial. que deverá ser realizada pelo gerenciador do banco de dados (SGBD), 
nunca pelo aplicativo; 

5.1.5 Permitir auditoria automática das operações efetuadas nos sistemas (Controlando 
quem, quando e o que foi alterado: 

5.1.6 Possuir relatórios gráficos, permitir que seja impresso em  video  ou escolher a 
impressora da rede; 

5.1.7 0 sistema deve comportar o trabalho simultâneo dos usuários; 

5.1.8 0 suporte ao sistema locado deverá ocorrer via presencial com visitas técnicas 
minimas de doze visitas por mês; 

5.1.9 Não poderão ser contratadas empresas que utilizem sistemas em consorcio, ou seja, 
módulos com diversas empresas desenvolvedoras do sistema, a fim de não 
prejudicar a integridade dos mesmos. 

6. Do Treinamento - Os treinamentos deverão ser ministrados aos funcionários por meio 
Presencial. 0 treinamento estará disponível a s ncionários da licitante enquanto durar a  

bee  
orr— PREFEITURA DE 

ANIARANTE 
UM NOVO TFNIPo 
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PM DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  - MA 
FL (S) W O 
Rúbrica:  

Prefeitura Municipal de Amara nte do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 -  CNN:  06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
7. Do Suporte - 0 suporte aos sistemas deverão ser feitos através de atendimento "IN LOCO" na 

sede da Prefeitura de Amarante do Maranhão- MA, em no minimo 02 (duas) visitas semanais, 

devendo cumprir no minimo 16 (dezesseis) horas semanais de suporte técnico e esclarecimentos 
presenciais 

8. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

8.1 Esta administração nomeará comissão de Fiscalização e Acompanhamento, para 
efetuarem a Fiscalização e o Acompanhamento da transição do Sistema de Informática, a 
fim de efetuarem a análise técnica dos participantes, análise da minuta de contrato 
baseado neste projeto básico e demais legislações em vigor e cumprimentos dos 
quesitos ou cláusulas previstas no edital de licitação. 

8.2 Independente da composição na comissão de Fiscalização e Acompanhamento, a 
assessoria jurídica desta administração sempre deverá ser consultada para elaboração 
de minuta de contrato, minuta de edital e demais pareceres pertinentes ao processo 
licitatório, a fim de cumprimento da legislação em vigor. 

8.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

8.4 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos 5 autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

9. FORMA DE PAGAMENTO: 

PPEFEITUPA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 
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PM DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO,  MA 
FL (S) W 0 0,5 
Reibrica:  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ. 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

9.1 0 pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mensalmente, dentre os 10 (dez) primeiros 
dias Citeis do mês subsequente, mediante apresentação do documento hábil que comprove a 
entrega dos serviços, e apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva 
Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal (1. Certidão Conjunta Quanto aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União), ou outra equivalente na forma da Lei, do domicilio ou sede da CONTRATADA e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da 
contratação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, para o que 
deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente 
onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das 
partes interessadas: 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1 A CONTRATADA se obriga a: 

10.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referencia e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais; 

10 1 2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas  expenses,  no total ou em parte, no prazo 
máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com 
apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da entrega; 

10.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, á administração ou a terceiros; 

10.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o  &gar  para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá: 

10.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade á Administração, 

PPEFEITUPA DE  
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PM DE AMARANTE 
DO MARANHÃO  MA 
FL(S)N° 0060 
Rtibrica:  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP.  65923-000 CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

10.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

10.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
entrega dos produtos/serviços; 

10.1.8 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

11.1 A CONTRATANTE se obriga a 

11.1.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de 
acordo  corn  as determinações deste Termo de Referência; 

11.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia. mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos á autoridade competente para as providências cabíveis; 

11 1.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 
fornecimento, fixando prazo para a sua correção: 

11.1.5 Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato, 

11.1.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade  corn  as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

12.1 É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
a continuidade do contrato. 

PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM Novo TEMPO  
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PM DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  - MA 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.1 Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente 
licitação, sujeitará a FORNECEDORA as seguintes sanções, mediante notificação prévia e 
escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório: 

13.2 Adverténcia 

13.3 Multa 

13.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA. por até 5 (cinco) anos. 

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

14.1 Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa juridica de direito 
público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidade e prazo com o objeto da licitação; 

14.2 LICENÇA EXPEDIDA PELO ORGÃO COMPETENTE, AUTORIZANDO A EXERCER A 
ATIVIDADE PERTINENTE AO OBJETO LICITADO. 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

15.1 Integram este Termo de Referencia as Pesquisas de Preços de Mercado. 

Amarante do Maranhão - MA, 14 de junho 2021. 

Jose Ronaldo oral Franco 
Secretario Municip de Administração 

PPEFEITURA DE 

AMARANTI 
UM • -,,  

Página 7 de 7 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

