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DIRETORIA ADMINISTRATIVA – FINANCEIRA 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
I = DO OBJETO:  

O presente TERMO DE REFERÊNCIA tem por objeto o seguinte: 
 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de sistema de 
informática para gestão pública nos módulos de Orçamento Público e Contabilidade 
Púbica ( geração do E-Contas TCM – PA), com Transparência Pública de dados prevista 
pela Lei Complementar n° 131/2009 e Lei n° 12.527/2011,para atender às necessidades 
da Câmara Municipal de São João da Ponta – Pará, conforme planilha abaixo: 
 

II=DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DO OBJETO 
 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

 
QUANT. 

 
UNIDADE 

 

 

 

1 

Licença de uso (locação) de Sistemas de 
Informática (Softwares) para a Gestão pública nas 
áreas de Orçamento Público e Contabilidade 
Pública (geração do E – Contas TCM-PA), com 
Transparência Pública de dados previstos pela LC 
131/2009, Lei 12.527/2011 
 

 

 

 

12 

 

 

 

MÊS 

 

III – DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO: 
 

3.1 – Considerando-se que todo órgão público descentralizado, necessita de um programa 
específico de gerenciamento de Contabilidade Pública e Orçamento Público e para a 
prestação de serviços, constantes deste Termo, faz – se necessária para atender as 
demandas da Assessoria e Consultoria Contábil da Câmara Municipal; 
 
3.2 – Justificando-se ainda tendo em vista a necessidade de manter a gestão de controle 
orçamentário, contábil e financeiro, através de uma solução informatizada atualizada e 
integrada com toda legislação vigente, imprescindíveis ao processo de modernização da 
atividade administrativa e à transparência dos atos administrativos, cada vez mais 
exigidos pelos órgãos de controle externo, tendo em vista o cumprimento da Lei 
Complementar n° 131/2009 (Lei da Transparência) e Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso a 
Informação).  
 

 

IV – VALOR ESTIMADO E FORMA DE PAGAMENTO 
4.1 – O valor global estimado para contratação da prestação de serviços constantes deste 
Termo é de R$ 12.000,00 (Doze mil Reais), já incluídos todos os custos diretos e indiretos 
para a manutenção dos serviços constantes na especificação acima; 
 
4.2 – A forma de pagamento será em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de R$ R$ 
1.000,00 (Hum Mil Reais), pagáveis em até o dia 30 do mês de competência, mediante 
transferência bancária em nome da CONTRATADA, boleto bancário ou débito em conta 
corrente.     
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4.3 – A Contratada deverá encaminhar em até 03 (TRÊS) dias úteis, anteriores a data 
prevista na Nota Fiscal/Fatura ou Boleto Bancário, para as devidas providências 
relacionadas à 2ª fase da despesa pública. 
 

V - PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
5.1 – O prazo de vigência será de 12 (DOZE), meses, a contar da assinatura do Instrumento 
Contratual a 31 de dezembro de 2021. 
 
5.2 – O prazo de execução poderá ser prorrogado nos termos do Inciso IV, do Art. 57 da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante acordos entre as partes através de 
Termos Aditivos. 
 
5.3 – Será instalada uma cópia dos sistemas e cadastrado apenas uma Entidade usuária e 
qualquer Modificação do pactuado neste Contrato, deverá ser negociado entre as partes e 
através de Aditamento Contratual. 
 
5.4 – A Contratada fornecerá os sistemas de informática com os programas na forma 
executável, devendo  os mesmos serem instalados na sede na sede da Câmara Municipal, 
situada à Av. 27 de Dezembro n° 424, Centro. 
 

VI – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
6.1 – São obrigações da CONTRATANTE: 
a) – Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante com o que estabelece a Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
b) – Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratado; 
c) – Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada à execução dos 
serviços constantes do objeto contratado, diligenciando nos casos que exigem 
providências corretivas; 
d) – Providenciar os pagamentos à contratada à vista das Notas Fiscais/faturas 
devidamente atestadas pelo Departamento competente. 
 
6.2 – São obrigações da CONTRATADA: 
a) – Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos 
neste Instrumento Contratual; 
b) – Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao 
patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades 
profissionais, objeto deste Contrato; 
c) – Encaminhar ao Departamento Administrativo – Financeiro da CÃMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DA PONTA – PARÁ, as Notas Fiscais/Faturas concernente aos serviços do objeto 
deste Contrato, com antecedência de no máximo 05(Cinco) dias do final de cada mês. 
d) – Assumir integralmente a responsabilidade por todo ônus decorrente da execução 
deste contrato, especialmente relacionados aos encargos trabalhistas e previdenciários 
do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 
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e) – Manter, durante a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Art.29, da Lei Federal n° 
8.666/93; 
f) – Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 
Contratante; 
g) – Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite 
fixado no § 1°, do Art.65, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

VII - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (Lei n° 8.666/93): 
7.1 – Habilitação Jurídica – Art.28; 
7.2 – Regularidade Fiscal – Art.29; 
7.3 – Qualificação Técnica – Art.30. 

 
 

São João da Ponta - PA., 07 de janeiro de 2021 
 
 
 
 
 

OSCAR DE SOUSA SILVA 
Diretor Administrativo –Financeiro – CMSJP 
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