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TERMO DE REFERENCIA 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente Termo de Referência tem por finalidade a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de licença de uso de software - contabilidade pública de 
publicação/hospedagem de dado para atender as leis 12.527/2011 e 1c131/2009 e 
locação de sistemas: contabilidade e de folha de pagamento, para atender as 
necessidades da câmara municipal, conforme especificações constantes deste Termo 
de Referência. 

2. FUNDAMENTO LEGAL 

A contratação de empresa para a prestação de serviços de licença de uso de 
software - contabilidade pública de publicação/hospedagem de dado para atender 
as leis 12.527/2011 e 1c131/2009 e locação de sistemas: contabilidade e de folha 
de pagamento, para atender as necessidades da câmara municipal objeto deste 
Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei n° 8666/93 e suas 
alterações. 

3. JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a contratação de empresa para a prestação de serviços de licença de 
uso de software - contabilidade pública de publicação/hospedagem de dado para 
atender as leis 12.527/2011 e 1c131/2009 e locação de sistemas: contabilidade e de 
folha de pagamento, para atender as necessidades da câmara municipal tendo em 
vista que os mesmos são de extrema necessidade para a manutenção dos serviços 
públicos, como também organizar setor que compõe o Governo Municipal. 

4. OBJETIVO 

contratação de empresa para a prestação de serviços de licença de uso de 
software - contabilidade pública de publicação/hospedagem de dado para atender 
as leis 12.527/2011 e 1c1 3112009 e locação de sistemas: contabilidade e de folha 
de pagamento, para atender as necessidades da câmara municipal. 

S. DA PROPOSTA E DO PREÇO 

Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos 
oscustos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusivecom as despesas 
de 	transporte, seguros, materiais, encargossociais, trabalhistas, previdenciárias, 
sécuritárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, 
não cabendo à CAMARÃ MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER/MA quaisquer custos 
adicionais. 

6— AQUISIÇÃO DO OBJETO 

A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de Prestação de Serviços", a ser 
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assinada pelo Presidente da Camara Municipal - CONTRATANTE, contendo as 
informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais. 

7— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA; 

7.1.2. Receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas no Edital; 

7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a contratada entregar fora das 
especificações do Edital; 

7.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor 
responsável pelo recebimento dos serviços adquiridos; 

7.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o 
caso; 

7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus 
anexos, inclusive, no contrato; 

7.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso 
de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

8— OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1.Além das obrigações previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, na Lei Federal n° 
8.66611993 e nos demais normativos de regência, se obriga ainda a contratada a: 

8.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com 
a 
proposta de preços; 

8.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pelo 
CONTRATANTE; 

8.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta 
bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações; 
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8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 
funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da 
execução do contrato; 

8.1.7. Substituir eventuais serviços que estejam com validade vencida e/ou que não 
estejam 
em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas 
especificações. 

8.1.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, 
com a devida comprovação; 

8.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato. 

9— DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho 
ou 
a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes 
chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente 
desistente às seguintes penalidades: 

a) impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Governador Archer/MA, 
peloprazo de até 05 (cinco)anos; 

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada. 

9.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a 
Contratada à aplicação das seguintes multas de mora: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela 
do 
objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da 
parcela 
em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por 
cento) 
do valor do contrato. 
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9.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes 
sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução 
total 
ou parcial do Contrato: 

a) advertência escrita; 

b) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com Camara Municipal de 
Governador Archer/MA. 

c) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 
Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que o contratado 
cumpra as condições de reabilitação; 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

9.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "b" e "c" poderão ser aplicadas conjuntamente 
com a prevista na alínea "d". 

9.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que 
justifiquem a proposição. 

9.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras 
hipóteses legais, quando: 

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e 
aceito; 

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante; 

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão. 

9.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos 
contados 
da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

9.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
Contratada, amigável ou judicialmente. 

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 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 prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10— PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E 
DESCONTOS 
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10.1 O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o 
fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números 
das respectivas requisições. 

10.2 Os pagamentos serão efetuados pela Câmara Municipal de Governador Archer/MA, 
conforme solicitação e realização dos serviços. 

10.3 - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

10.3.1 - Nocaso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, 
o valordevido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até 
a data do efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo— IPCA, 
mediante aplicação da seguinte fórmula: 

AF = [(1 + IPCNIOO) N130-1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a 
partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

10.4—COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS 

10.4.1 - No caso de eventualantecipação de pagamento, o valor devido poderá ser 
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do 
efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante 
aplicação da seguinte fórmula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência 
a partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

DOS SOFTWARE 

SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 

1. Destina-se à execução e gestão de todas as rotinas vinculadas ao Setor de Pessoal. 
Atende às legislações gera automaticamente as guias de recolhimentos; 

2. Possui recursos que agiliza o fechamento da folha de pagamento, automatizando o fluxo 
de informações com a contabilidade; 

3. Folha de Pagamento completa; 

4. Possui um complemento de folha, férias individuais e coletivas e rescisão do 130  salário; 
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5. Possui pagamento de Pasep; 

6. Folha de pagamento para autônomo: permite que sejam cadastrados autônomos para 
um controle dos respectivos pagamentos efetuados para inclusão desses na declaração do 
SEFIP; 

7. Controle de afastamento (licença maternidade, acidente de trabalho, licença por motivos 
de doenças, entre outros); 

8. GPS (Guia da Previdência Social) e GPM (Guia da Previdência Municipal); 

9. Prévia dos gastos com férias; 

10. Importação dos consignados: importa os valores dos empréstimos consignados do 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banpará, ABC Cartão com Você, dentre outras 
instituições financeiras. 

11. Gera arquivos pelos Tribunais de Contas dos Estados do Ceará, Pará, Maranhão, Rio 
Grande do Norte, Piauí e Paraíba; 

12. Atualização automática de novas versões via internet; 

13. Cadastro único dos dados pessoais: para cada servidor é feito um único cadastro, 
podendo ser cadastrado múltiplos vínculos para um mesmo cadastro de servidor; 

14. Importação de dados: o software Folha importa dados de qualquer outro sistema, 
permitindo maior agilidade no fluxo de informações e minimizado erros de digitação; 

15. Validação de contas: válida se o funcionário e conta bancária cadastrado no sistema 
são os mesmos que estão no banco, gerando um relatório de críticas quando houver. 

16. Integrado com o Sistema Contábil, podendo ser feito de forma automática os 
empenhos e Liquidações 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O USO DO SOFTWARE 

1. O acesso e a utilização de informações ou serviços do Software implicam na aceitação 
das condições abaixo relacionadas: 

O usuário (CONTRATANTE) deve estar de acordo com as seguintes condições: 

1. Todos os recursos tecnológicos necessários para o acesso à internet e aos 
conteúdos referentes ao aplicativoE-Sic 	(Sistema 	Eletrônico 	do 	Serviço 	de 

Informaçãoao Cidadão) são de inteira responsabilidade do usuário. 

2. Os conteúdos do Software, que incluem solicitações e registros de informação e 
demais dados públicos de interesse do cidadão, são de inteira responsabilidade do Usuário 
da Entidade Pública, o qual é responsável pela configuração e customização dos dados a 
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serem divulgados, além do acompanhamento das demandas, avaliação e gerenciamento 
de conteúdo. 

3. A regulamentação dos procedimentos relativos ao direito de acesso à informação 
(E-Sic-Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) é de inteira 
responsabilidade do ente público, conforme as regras contidas no art. 45, da Lei de Acesso 
à Informação n°12.527/2011. 

4. As informações serão de responsabilidade da CONTRATANTE 

5. A CONTRATADA não se responsabilizará por eventuais danos que o conteúdo 
hospedado no sítio Iocado,quer sejam morais ou materiais. 

6. A CONTRATADA não se responsabilizará por publicação de informações retroativas ou 
intempestivas publicadas e hospedadas, ficando essa obrigação sob inteiro compromisso 
do USUÁRIO. 

12— FISCAL DE CONTRATO 

12.1 ACONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, 
conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos serviços e a 
fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer 
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 
58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 10  e 20  da Lei 8.666/93. 

12.2. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei n° 
8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados 
com a Administração Pública. 

12.3. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos 
Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93. 

13- DO VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua 
vigência pelo período de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser renovado, conforme a Lei de Licitações e Contratos. 

14- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1. O desatendimento às obrigações previstas neste Termos de Referência sujeitará a 
CONTRATADA às seguintes penalidades: 

OCORRÊNCIA OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO 
SER APLICADAS 

Não retirar a nota de empenho, 
quando convocada dentro do 
prazo 	de 	validade 	de 	sua 
proposta. 

1. Impedimento de licitar com a Camara Municipal de 
Governador Archer/MA pelo período de 1 (um) ano. 
2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
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Entregar o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do material não fornecido, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a 
critério da Administração, poderá ser considerada a 
inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do objeto, 
quando notificado. 

4. Impedimento de licitar com a Camara Municipal de 
GOVERNADOR ARCHER/MA pelo período de 1 (um) 
ano. 
5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Substituir o objeto fora do prazo 
estabelecido 

6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do material não substituído, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a 
critério da Administração, poderá ser considerada a 
inexecução total ou parcial do objeto. 

Deixar 	de 	entregar 
documentação 	exigida 	neste 
Edital. 

7. Impedimento de licitar com a Camara Municipal de 
GOVERNADOR ARCHER/MA pelo período de 1 
(ano) ano. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato/nota de empenho/valor total estimado 
para o item ou lote. 

Não mantiver a proposta ou 
desistir do lance. 

9. Impedimento de licitar com a Camara Municipal de 
GOVERNADOR ARCHER/MA pelo período de 1 (um) 
ano. 
10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Comportar-se 	de 	modo 
inidôneo. 

11. Impedimento de licitar com a Camara Municipal 
de GOVERNADOR ARCHER/MA pelo período de 2 
(dois) anos. 
12. Multa de 	10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Fizer declaração falsa. 13. Impedimento de licitar com a Camara Municipal 
de GOVERNADOR ARCHER/MA pelo período de 2 
(dois) anos. 
14. Multa de 	10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Apresentar documentação falsa. 15. Impedimento 	de 	licitar com 	a Administração 
Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 
17. Comunicado ao Ministério Público. 

Cometer fraude fiscal. 18. Impedimento 	de 	licitar com 	a Administração 
Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 
20. Comunicado ao Ministério Público. 

Deixar 	de 	executar 	qualquer 
obrigação pactuada ou prevista 
em lei ou no edital do pregão, 
em que não se comine outra 
penalidade. 

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a 
critério da Administração, poderá ser considerada a 
inexecução total ou parcial do objeto. 
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Inexecução total. 22. Impedimento de licitar com a Camara Municipal 
de GOVERNADOR ARCHER/MA pelo período de 2 
(dois) anos. 
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
contrato/nota de empenho. 

Inexecução parcial do objeto. 24. Impedimento de licitar com a Camara Municipal 
de GOVERNADOR ARCHER/MA pelo período de 1 
(ano) ano. 
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente a parte não executada. 

14.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
Camara Municipal de GOVERNADOR ARCHER/MA ou cobradas diretamente da empresa 
penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às 
demais sanções. 

14.3. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 
05(cinco) dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada 
de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Camara 
Municipal de GOVERNADOR ARCHER/MA que deverá examinar a legalidade da conduta 
da empresa. 

14.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Camara Municipal de GOVERNADOR ARCHER/MA, conforme procedimento 
esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
mencionadas 	 nos 	 subitens 	 anteriores. 

15. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS 

Contratação de empresa para a prestação de serviços de licença de uso de software - 
contabilidade pública de publicação/hospedagem de dado para atender as leis 
12.527/2011 e Ic131/2009 e locação de sistemas: contabilidade e de folha de pagamento, 
para atender as necessidades da Câmara Municipal. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MESES v. MENSAL V. TOTAL 

1 
Licença de uso de software - 
contabilidade publica MÊS 12 R$ 370,00 R$ 4.440,00 

2 

Prestação de serviços licença de 
uso de software - contabilidade 
publica, software de 
publicação/hospedagem de dado 
para atender as leis 12.527/2011 e 
1c11 3112009 para atenderas 
necessidades da câmara municipal MÊS 12 R$ 150,00 R$ 1.800,00 
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prestação de serviços de locação de 
sistemas: contabilidade e de folha 
de 	pagamento 	para 	atender 	as 

3 necessidades da câmara municipal. MÊS 12 R$ 200,00 R$ 2.400,00 
TOTAL R$ 720,00 R$ 8.640,00 

Aprovo o referido termo de referência. 

Governador Archer - MA em 06 de janeiro de 2023. 
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Mari- de Jesus Gômes Brito 

Presidente da Câmara 
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CÂMARA MUNICIPAL 

Governador Archer - MA, 09 de janeiro de 2023 

A lima. Senhora 
FELICIA CARVALHO OLIVEIRA 
Responsável pelo Setor de Contabilidade 

Prezado Senhor, 

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e 
consideração 

Atenciosamente, 

6D'vw4 4p  
\ 	'Maria('e Jesus Go es Brito 

Pre'idente da Câmara 
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ESTADO DO MARANHAO 
CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHERJMA 
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DESPACHO DE INDICAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

A Exma. Sra. 
Mana de Jesus Gomes Brito 
Presidente da Câmara Municipal, de Governador Archer 

Senhora Presidente da Câmara, 

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
venho através deste informar que o objeto do Processo Licitatório pretendido, que trata da 
contratação de empresa para a prestação de serviços de licença de uso de software - contabilidade 
pública de publicação/hospedagem de dado para atender as leis 12,527/2011 e 1c131/2009 e 
locação de sistemas: contabilidade e de folha de pagamento, para atender as necessidades da Câmara 
Municipal. 

00— CAMARA MUNICIPAL 

01 - Legislativa 

031 - Ação Legislativa 

0007 - Administração e Planejamento 

2002- Manut. Func. Das Atividades da Camara 

3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 

3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídicas) 

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. 

Governador Archer- MA, 09 de janeiro de 2023 

Jáà. eQA2) di GJMxU  
Felícia Carvalho Oliveira 

Assessora Técnica Contábil 
CRC 013740/0-2 


