
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 
Comissão Permanente de Licitações 

Avenida Rio Maria – Centro – Rio Maria - Pará 
CNPJ: 04.144.176/0001-78 

Email: licitacao.riomaria@gmail.com 

 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 
A Prefeitura Municipal de Rio Maria, sediada na Avenida Rio Maria, n° 241, Centro, CEP: 68.530-000, Rio Maria-PA, 
inscrito no CNPJ./MF, sob o n° 04.144.176/000178, neste ato representado pelo, Sr.º Francisco Paulo Barros Dias, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Rio Maria, portador da Carteira de Identidade n.° 4229835 PC-
PA SSP/PA, inscrito no CPF, sob o n.° 691.468.292-53, Tendo em vista a solicitação de diversas secretarias que 
compõem a estrutura administrativa, resolve formalizar as solicitações para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo 
discriminado, amparado Legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012, e Lei Federal 
8.666,  Decreto Municipal n.º 776 de 05 de janeiro de 2015, Lei Geral das Licitações de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações posteriores. 
 
1 – OBJETO 
1.1. Contratação de empresas especializada em locação de softwares: tributação pública municipal, folha de pagamento 
de funcionários, software para armazenar dados dos bens patrimoniais e sistema de contabilidade e licitações para 
serem utilizados pela prefeitura municipal de Rio Maria, secretarias e departamentos vinculados, conforme quantidades 
constante no anexo do edital. 
 
 

2 – JUSTIFICATIVA 
2.1. A contratação da prestação dos serviços é para o atendimento das necessidades de executar os serviços de 
contabilidade, folha de pagamento, controle de patrimônio, tributação, licitações com mais eficiência, transparência, 
controle e confiabilidade para realização dos referidos serviços. 
 
3 - META FISICA 
3.1. Viabilizar a locação de softwares, para a melhor exatidão na execução do orçamento público municipal. 
 
4 - LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS 
4.1. As entregas inerentes ao objeto deverão ser efetuadas no almoxarifado central da Secretaria Municipal requisitante. 
 
5 – FORMA E PRAZO DE ENTREGA 
5.1. Os fornecimentos realizados em decorrência do contrato oriundo desta licitação deverão ocorrer conforme a 
demanda e de acordo com a solicitação do setor requisitante.  
 
6 - DA VIGENCIA  
6.1. Para a prestação dos serviços será formalizado o devido Contrato administrativo e emitida ordem de início dos 
serviços, em conformidade com a proposta vencedora. 
5.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por iguais e sucessivos 
períodos, conforme Inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei no 9648/98. 
 
7 -  LOCAL E PRAZO PARA INICIO DOS SERVIÇOS 
7.1. Os serviços serão executados na Prefeitura Municipal de Rio Maria, e nos departamentos que será indicado pela 
contratante. 
7.2. Os serviços serão iniciados até 05 (cinco) dias após a emissão da respectiva ordem de início dos serviços. 
 
 
8 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1. A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor da Prefeitura Municipal 
de Rio Maria, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e 
correta execução dos serviços para fins de pagamento. 
8.2. A presença da fiscalização da Prefeitura Municipal de Rio Maria não elide nem diminui a 
responsabilidade da licitante contratada. 
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8.3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não 
esteja executado de acordo com as exigências estipuladas. 
 
 
9 – RESPONSABILIDADES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 
9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos serviços, como fornecimento do 
sistema informatizado, pagamentos de seguros, tributos, impostos, encargos, taxas e demais obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista e previdenciária; 
9.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou diminuições efetuadas até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial do contrato. 
9.3. Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade e pontualidade, garantia e 
qualidade, obedecendo rigorosamente aos prazos estabelecidos pela Contratante; 
9.4. Responsabilizar-se pela manutenção e atualização dos sistemas informatizados; 
9.5. Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos acordados, 
executando-os sobre sua inteira responsabilidade; 
9.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Câmara Municipal ou a terceiros, decorrente de sua culpa 
ou dolo na prestação dos serviços. 
9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
10 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
10.1 A contratada deverá comprovar de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em 
características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho 
anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 
atendimento ao objeto. 
 
11 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
11.1. Proporcionar todas as facilidades de informações para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições aqui estabelecidas. 
11.2. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas 
Fiscais/Faturas emitidas e atestados os recebimentos da prestação de serviços pelo Setor Responsável. 
11.3. Fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços e a execução do contrato. 
11.4. Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas 
providências que demandem da Contratada. 
 
12 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1. O pagamento será efetuado mensalmente, até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços, conforme Nota 
Fiscal/Fatura, discriminada de acordo com a ordem de início dos serviços, atestada pela fiscalização – servidor da 
prefeitura municipal de Rio Maria designado para tal e contra recibo. 
12.2. O pagamento será em favor do prestador de serviços através de cheque nominal ou ordem bancária. 
 
13 – PENALIDADES 
13.1. Em caso de erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não 
veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos 
termos do contrato acertado entre as partes. 
 
14 – DO VALOR 
14.1. O valor máximo proposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA para execução total dos objetos é de R$ 
332.350,00 (trezentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta reais). 
 
17 – DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
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17.1. As despesas serão pagas com os recursos próprios da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA nas seguintes 
rubricas orçamentárias: 
13 Sec. Mun. De Administração e Planejamento 
01 Sec. Mun. De Administração e Planejamento 
2.016 Operacionalização da Ações Administrativas 
3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica  
3.3.90.39.11 Locação de Software 
 
14 Sec. Mun. De Finanças 
01 Sec. Mun. De Finanças 
2.016 Operacionalização da Sec. Mun. De Finanças 
3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica  
3.3.90.39.11 Locação de Software 
 

19 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
19.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo 
com a Ordem de Fornecimento e acompanhada de medição comprobatória da execução assinada pelo responsável de 
fiscalização do contrato. 
19.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, em qualquer banco indicado na 
proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá 
ser efetivado o crédito. 
19.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas 
regularidades fiscal e trabalhista. 
 
 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 
 
 
 

Márcio Reis dos Santos Sousa  
Chefe do Departamento de Compras 

Decreto n.º 008 de 02 de janeiro de 2017 
 
 
 

Samuel Gonçalves dos Reis 
Secretário Municipal de Administração e 

Planejamento 
Decreto n.º 001/2017 

APROVO O PRESENTE TERMO DE 
REFERÊNCIA E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA 

LICITAÇÃO. 
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PLANILHA DESCRITIVA 

 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
UNITÁRIO 

R$ 
TOTAL R$ 

1 
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE 
PARA TRIBUTAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL   46,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação: O PROGRAMA DE SOFTWARE 
PARA TRIBUTAÇÃO PUBLICA IMOBILIÁRIO: 
deverá conter Controle dos Impostos Predial, 
Territorial e Taxas de Serviços Urbanos, com 
cadastro de todos os imóveis edificados e não 
edificados para lançamento, gravação do histórico 
das alterações cadastrais, impressão de relatórios 
gerenciais, guias de recolhimento, certidões e 
gráficos para análise. MOBILIÁRIO: Controle das 
empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e 
das declarações de serviços de Tomadores e 
Prestadores, com cruzamento de informações 
para facilitar a fiscalização. RECEITAS 
DIVERSAS/ITBI: Controlar todos os tipos de 
receitas, (chamadas receitas diversas), possui um 
sistema de definição de valores flexível visando 
uma fácil montagem das fórmulas de cálculos e 
controle de infrações. FINANCEIRO/DÍVIDA 
ATIVA: Controle de dívidas, pagamentos, 
parcelamentos e re-parcelamentos. Emissão de 
diversos relatórios gerenciais, balancetes e 
gráficos. Realizar todos os controles da dívida 
ativa sem perder históricos. ARRECADAÇÃO 
BANCÁRIA: Permitir a integração entre a 
prefeitura e a rede bancária ou qualquer outra 
rede de recebimentos, também controlar contratos 
de débito automático com essas instituições. 
ATENDIMENTO: Realizar a integração de todos 
os módulos do sistema, permitindo um acesso 
rápido a todas as informações e serviços 
relacionados ao atendimento e emissão de 
relatórios. SIAWEB: Disponibilizar na internet, 
serviços como: consulta de Informações 
cadastrais, emissão de certidões, controle de 
autenticidade das certidões emitidas, consulta de 
dívidas e geração de guias para recolhimento. 
ISSWEB: Declarações de movimentos 
econômicos via Internet, e também a emissão da 
guia para pagamento do imposto. Feito em tempo 
real, com toda segurança sendo necessário 
apenas o acesso à Internet. CONTROLE DE 
CAIXA/TESOURARIA: Controlar os recebimentos, 
efetuando a baixa dos mesmos em tempo real no 
financeiro. Controlar ainda o troco, abertura e 
fechamento, sangria, autenticações e qualquer 
tipo de movimentação. CONTROLE DE 
EXECUÇÕES JUDICIAIS: Controlar as execuções 
judiciais, honorários advocatícios, custos 
processuais e ainda toda a tramitação dos 
processos. Possuir também emissão de certidões 
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e petições. 

 
Valor total extenso: 

2 
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE 
PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE 
FUNCIONARIOS   46,000 MÊS      0,00 0,00 

 
Valor total extenso: 

3 
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE 
PARA ARMAZENAR DADOS DOS BENS 
PATRIMONIAIS   46,000 MÊS      0,00 0,00 

 
Valor total extenso: 

4 
SERVIÇOS DE PROGRAMA DE SOFTWARE 
PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE E 
LICITAÇES   46,000 SERVIÇO  0,00 0,00 

 

Especificação: LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE 
SOFTWARE PARA LICITAÇÃO, 
CONTABILIDADE E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS ATUALIZADOS COM A 
EXIGENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICIPIOS E TODAS AS LEIS DE 
LICITAÇOES, OS SOFTWARE DA 
CONTABILIDADE DEVERA CONTER COM PPA, 
LOA. 

     

 
Valor total extenso: 

     
TToottaall  ::  332.350,00 

  

 

PROJETO BÁSICO - SÍNTESE 

 

A 

OBJETIVO 
Contratação de empresas especializada em locação de softwares: tributação pública municipal, folha de pagamento de funcionários, 
software para armazenar dados dos bens patrimoniais e sistema de contabilidade e licitações para serem utilizados pela prefeitura municipal 
de Rio Maria, secretarias e departamentos vinculados, conforme quantidades constante no anexo do edital. 

 

B 

JUSTIFICATIVA 
A contratação da prestação dos serviços é para o atendimento das necessidades de executar os serviços de contabilidade, folha de 
pagamento, controle de patrimônio, tributação, licitações com mais eficiência, transparência, controle e confiabilidade para realização dos 
referidos serviços. 
 

 

C 

META FÍSICA 
Viabilizar a locação de softwares, para a melhor exatidão na execução do orçamento público municipal. 

 

D 

PERIODO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será de 16 (quarenta e seis meses) meses, podendo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, 
conforme Inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei no 9648/98 

 

E 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A contratada deverá comprovar de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em características com o objeto da 
licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto.  

 VALOR ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
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F R$ xxx (xxxxxxx).  
 

EMPREITADA: 
 

( ) Preço Global (    ) Preço Global                           
por lote 

                (X ) Preço unitário 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: (   ) Global (    ) Por lote ( X ) Por item 
 

 

 

 

G 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13 Sec. Mun. De Administração e Planejamento 
01 Sec. Mun. De Administração e Planejamento 
2.016 Operacionalização da Ações Administrativas 
3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica  
3.3.90.39.11 Locação de Software 
 
14 Sec. Mun. De Finanças 
01 Sec. Mun. De Finanças 
2.016 Operacionalização da Sec. Mun. De Finanças 
3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica  
3.3.90.39.11 Locação de Software 

H LOCAL DE FORNECIMENTO:  Prefeitura Municipal de Rio Maria. 

I RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Prefeitura Municipal de Rio Maria/Departamento de Compras. 

 

 

Modelo de Planilha de Formação de Preços 

Valores em Reais (R$) 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO N º____/2017-PMRM - TIPO: MENOR PREÇO – PROCESSO Nº____/2017/PMRM   

 

 

Dados a constar na proposta  Preenchimento 
pelo proponente 

Razão Social   

CNPJ   

Endereço   

Telefone/Fax   

 

Do Objeto ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO (de 
acordo c/ anexo I) 

 UNIT. R$ Unit. Por 
extenso 

TOTAL 
R$ 

        

        

        

        

  Valor Global (por extenso) R$ 

Prazo de Validade da 
Proposta não inferior a 60 
dias 

   

Prazo de Entrega     
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Local de Entrega    

OBS    

OBS: 

1 - Declarar de que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; 

2 – Acrescentar na tabela de preços, valores unitário, e global da proposta por extenso. 

 

Local, em ___de ___________ de 2017. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura sob carimbo 

(representante legal da licitante)  
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