
-~ -4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

/' --. · utn'II ÚIIIIA ao Nà 
/ ~ • • ~ IVNrwco,,m,_,OOUMNQVORMf'D, 

~ 1t AH~\ • . .,_HOvAH<S-. 

{ ((~ ~ )) 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
• · ,"'• ( V Poder Executivo 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

TERMO DE REFERÊNCIA 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E 
FINANÇAS 

1. . DA UNIDADE REQUISITANTE E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. O MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARA/PA, através da Unidade Requisitante 

SECRETARIA MUNICIPAL ADMíNI~TRAÇAO E FINANÇAS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

83.334.698/0001-09, pretende, com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 

posteriores, bem como a legislação correlata, a contratação de empresa especializada em Serviços 

e Suporte e Manutenção dos Software ASP-Automação, Serviços de Informática Ltda, locados a 

Prefeitura Municipal, Secretaria e Câmara Municipal do Município de Santa Bárbara do Pará/P A, 

cujas especificações constam neste Termo de Referência. 

1.2. A Contratação do objeto deverá ser realizada atravé., c:e Inexigibilidade, com base no Art. 

24, IV, na forma Emergencial, para suprir necessidade finalistica de modo excepcional, pelo, 

ficando sob a responsabilidade do Setor de Licitações, a realização do procedimento na forma da 

Lei. 

2. OBJETO 

CONTRA T AÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE SUPORTE E 

MANUTENÇÃO DOS SOF1'WARES ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA L TOA, LOCADOS A PREFEITURA, SECRETARIA E CÂMARA 

MUNICIPAL DO M UNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Justificamos a contratação t.le em presa especializada na prtstaçâo de serviços no 

fornecimento de licença do uso e.e s~~tuu.a üe infol'matica par~ gestão pública uos módulos 

para atender a Prefeüura, ~ecreraria t: Cima~·a ,Vhmidpal do Município de Santa Bárbara 

do Pará/P A, com fornecimc.uto de 1.istema ern confabilidad~ i,úbfü;a (geração do E-CONTAS 

TCM/PA) com transparência pública de dados prevista pela Lei complementar 131/2009 

(Lei da Transparência) e Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação), Recursos Humanos 

(Folha de pagamento, E-Sic e Patrimônio todos esses serviços estão amparados com dotação 

orçamentária com recursos próprios, decide Outorgar a presente lNEXíGIBJLIDADE DE 

LICITAÇÃO por entender que os serviços a serem contratados são de necessidade exclusiva 

e de fundamental importância, pois sem realização desses serviços os da Administração 

ficarão a mercê de futuras diligencias dos Tribunais, do Ministério públicos e de qualquer 

órgão executor e tiscalizador dos Governos Estaduais e Federais, e com bases legais essa 

Comissão de Licitação justifica os procedimentos para realização da contratação do objeto 

supracitado. 

Rodovia Augusto Meira Filho. Kn: 17, S1Nº. CEP: 68 798-000 - Santa Bárbara do Pará - Pará. 

CT\?J: 33.?3-L698.'000! -OY 



#W 
~ç 

PREFEITURA MUNICIPAL D E 
/ · --,. SIUITA ■AIIBAIIA IIO NIIÃ 

/4 ~~ JIJN"r'OSCONSl'HutNOOUIWNOVOT~. 

-~ ~ ----~ {\~ - ~<t.~ ~) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
~ . .. , , d 
· · '• ~ Po er Executivo 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 
4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
4.1. A vigência contratual será de no máximo 12 (mês), a contar da assinatura do Instrumento 
de Contrato, com· êficácia legal após a publ icação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia 
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último, vedada a prorrogação, nos termo 
da Lei. · 

4.2. O prazo de entrega/fornecimento do objeto deverá ser imediata, a partir da expedição da 
Nota de Empenho/Ordem de serviço/fornecimento , nos horários e locais estabelecidos 
pela(s )Unidade( s) "Requisitante( e;) . 

4.3. A Contratada responsabilizar-se-á pelos fornecimentos devidamente transportados, de 
forma a não serem danificados, send0 de inteira responsabilidade da Contratada o transporte até o 
local determinado pela Contratante. 

5. DA FORMA DE PAGAMENTQ 
Pr1 5.1. A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no 

prazo de até 30 (trinta) dias contados do i:!<li mplemento da obrigação. 
5.2. A Administração Municipal reserva-sr:! o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em 
desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
5.3. A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas cu indenizaç0es devidas pela Contratada, nos termos da Lei. 
5.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à 2.\te-r9çfío dos preços, ou de compensação financeira por 
atraso de pagamento. 

6. DA DOTAÇÃO OR~AMENT!\.RíA 
6.1. As despesas parn con':ratação deste objeto correrão à conta das dotações orçamentárias 
consignadas no Processo Admi11.i-;trativo, info1madas pe-10 setor responsável. mediante prévia 
consulta, de acordo com os vaiores ofrrt,Hk, ~ e a demandas e~pecíficas . 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CON1J3/2J ANTE 
a) Impedir que terceiros forneçam o obJ tro deste Termo de Referência; 
b) Prestar a:, informaç~cc; e C<; t s,L;:x ·,11 :ntos que venham a ser solicitados pelos empregados 

da Contratada; 
c) Devolver os produtos que nfo apres1:·ntarem condiç5e~ de 'Serem consumidos; 
d) Solicitar a troca dos produtos .:lc· ·,!vici o~: mediante conrnnic·,.ção a ser feita pelo Serviço de 

Almoxarifado; 
e) Solicitar. por inkrr:1é0io de Aut0r·, .:1c,à J .i~- fo rnecimento por servidor designado para este 

fim, o fornecimento dos produtos; 

f) Comunicar à Contn1tach 1unl :1t1;•r irregularida:le no forneciP.1ento do produto e 

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

8. 
a) 

DAS OBRIGACÕES DA CONTRATA.llA -------.----T'. --······-.. "-·---·-·~·-----··--·---·· 
Cumprir fiélmente as exigências da Administração M unicipal, naquilo que não contrariar 

o aqui previsto: 

b) Manter os seus empregados sujeitos à~ nonnas disciplinares da Administração Municipal, 

porém, sem qualquer vínculo empref?:2.tíc i0 com o órgão: 
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c) Respeitar as normas e µrocrd.~ -~·- ,s de controle e acesso às dependências da 
Administração Municipal; 

d) Responder pelos danos cau""C.0" rf~,· 13nr:-Pt(: à Adm inistração Municipal ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo. durante o hwnecimento cio produto, não excluindo ou reduzindo 
essa responsab'lidack 1 fi ~-c,•l i ,.a,·[ n •l 1 , ic ).' ipJ11 h.,111e.1t1 ;·cio C\n tn tart :!: 
e) Responder, ainda, por quaisqtt.:·r dano<; r:m1:mdos diretamente a bens de propriedade da 
Administração Municipal quamlo c,;;sr-; tcnha1n sdç 0cnsionadof. por :-eus empregados durante a 
execução do con.trato: 
f) Efetuar a entrt:'ga do produto ohjetn dn t\utori zação de Fornecimento, de acordo com as 
necessidades da(s)Unidade(s) Req11isilRnh'r ..,\ ,1pós n recebimento de requisições expedidas pelo 
Setor competente; 
g) Comu"'licar r.0 S~tor r:07' 'J:>tcr tt;> po·· (' "('ri t 0 C'u:1lqu8r r1 nor·112lid<ide de caráter urgente e 
prestar os esclarer.:imentos que _j ulgar ri e>r::e •;~~rio: 

h) Manter-se. dura11te lodi! 1 e'lt'c1.1ç~ci :io forn,~r. im <:"nlo do .-,rodntn, em compatibilidade com 
as obrigações assu•n idas, wàas as cundic,~, ~ k hubiiim<,:ão e quaiificação exigidas na ocasião da 
contratação. 

9. DA FISCALIZ~ÇÃO 
10.1. A tisca1izacfio f' ;,c'.'rrp;;nlnrrc'Ptn rl!CJ ~" í?'- '.1do ➔ ,.., C' c1 ':~rn• ..... i;cn~ realizada por servidor 

Fiscal de contrate , dc'>ignac1f.l pcl ?r -.\ \ ' .. i (! :•· '• ' • ~) Requisitante(s), mediante Portaria ou documento 
equivalente, obser\'andl, .. ,e ó.C d:,_J:•:.: ,:, ,~•c , urntiJ~,, 1w u:·.iL,,) f.7 ,: r,:1ra1-: r:2fcs da Lei 8.666/93. 

10. DA DOCUME~T AÇ.\O 
11.1. Considerando tra.1ar-se dr rnntra•ac:":c: por Inexi~_ibil idade. com base emergencial, a 
documentaçâ,) r,arn h;i:)i!ita1,.-i10 da~ pWPtl•:u ,e~ consistirá em: 

a) 
b) 

Contrato Sor.i al e> A 1tc r;; c\1c•-; · 
Cartão CNPJ a11vo: 

e) Documento de iden1ifíi·aoio I i<J; ,, 1 ,,r· 1 ()<'S ,1'w11,~1r rr mri e1•\rin,: 

d) Certidões que Cümprov~m rcguL,, , ... i' ~ para com a féuenda Estaduai e Municipal/Alvará 
de func10ilfüíkf1tü, ua :,1,.~c; J0 !Ji'upont:llk: 
e) Prova de regul;,noade par& ~ J lt1 :. . __ , .d2. l· cdcrai. rckfente à certidão negativa conjunta 
de débito expedida pciu S,~udaria Ja Rec(· .a Federal e Uivida Ativa da União, expedida pela 
Procuradoria Gemi d, t J·:3,.~ ·J. ,,. 1 , "' 

f) ProvadereguiJ1:tia~\:i":,c;· jll'".·'; 
g) R.egularidack T: ~bnlh: :·t:1 ., ,: 11j ,-... ,,, 

Trabalhista. 
h) 
i) 

LicençR dt~ f1mc;onár•1eff(1 expedida 1,da ANVlSA punlicado em imprensa nacional 
Licença de funcionamento exped1d11 11ela vigil:1nci8 sanitária da Sl:'de da licitante. 

- () \ ;', l •\ tARHAl~A DO PARAiPA. 04 de Janeiro de 2021. 
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