
 
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA 

PODER LEGISLATIVO 
 

Av. 27 de dezembro, nº 424, Centro, São João da Ponta, Pará, CEP. 68.774 – 000 
CNPJ: 01.632.993/0001-87 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

I – DO OBJETO 
Contratação de Empresa especializada em manutenção e atualização do Portal  de  Informações 
do Poder Legislativo Municipal, pelo  Domínio www.camarasaojoaodaponta.com.br, para 
atender às necessidades da Câmara Municipal de São João da Ponta/PA. em especial  às 
exigências da Lei Complementar n° 131/2009 e Lei Federal n° 12.527/2011. 
 
II – DA JUSTIFICATIVA  DO  OBJETO: 
A Câmara Municipal de São João da Ponta – Pará, visa atender em sua plenitude os requisitos da 
Lei  da Transparência (Lei Complementar n° 131/2009) e da Lei de Acesso a Informação ( Lei n° 
12.527/2011), Tribunal de Contas dos Municíoios do Estado do Pará – TCM/PA e aos outros 
órgãos de Controle externo, em especial aos prazos estabelecidos, dando transparência de seus 
Atos Legislativos e  Administrativos, permitindo o amplo acesso por parte de qualquer cidadão, 
através das mais variadas plataformas disponíveis. Pretende ainda implementar padrões de 
atuação e eficiência operacional, de modo a tornar – se acessível e transparente diante do 
cidadão que necessita interagir com o Poder Legislativo Municipal. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
III – DO  DETALHAMENTO  DO  OBJETO: 
O presente Termo contenpla os seguintes serviços: 
 

ITEM SERVIÇOS QUANT. UNID. 

 

1 

 

MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INFORMAÇÕES DO 
PODERLEGISLATIVO MUNICIPAL 

- Publicação de dados; 

- Hospedagem; 

- Atualização do Painel de Notícias; 

- Suporte Técnico; 

- Consultoria. 

 

 

12 

 

MÊS 

 

 

 

 

 
IV – DO  VALOR ESTIMADO: 
O valor global estimado para a contratação dos serviços constantes do detalhamento acima, é 
de R$ 8.400,00(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), já incluidos os custos diretos e indiretos, 
para a manutenção dos citados serviços de tecnologia da informação, cuja forma de pagamento 
será em 12 (DOZE) parcelas mensais de  R$ 700,00 ( SETECENTOS REAIS ), pagas mediante a 
apresentação de Notas Fiscais ao Departamento Administrativo – Financeiro, em até o dia 27 de 
cada  mês,  para as  providências cabíveis e  será através de depósito bancário (transferência 
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bancária), na conta corrente informada pela contratada, até o 5° dia útil do mês subsequente ao 
vencido. 
 
V –PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 
A prestação de serviço em manutenção e atualização do Portal de Informações do Poder 
Legislativo Municipal, por meio de Domínio  “www.camarasaojoaodaponta.com.br”, para 
atender às necessidades da Câmara Municipal de São João da Ponta/PA., descritos no item 4 
deste Termo, serão entregues mensalmente, durante os 12 (doze) meses do exercício 
financeiro de 2021. 
 
 

VI -  PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
O prazo de vigência, será de 12 (DOZE) meses, iniciando no ato da assinatura do Instrumento 
Contratual, em até 31 de dezembro de 2021,  podendo estender-se por igual ou sucessivos 
períodos, nos termos do Incisos II e IV, do Art.57 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, através de Termos Aditivos. 
 
VII – DAS PROPOSTAS: 
            7.1 – A avaliação das propostas será realizada pelo menor preço global; 

7.2 – Aproposta conterá a descrição detalhada  dos  serviços  ofertados, de  forma  clara  e    
            precisa, com prazo de validade não inferior a 30 ( TRINTA ) dias corridos; 

            7.3 – Os preços apresentados  ñas propostas são levados  em consideração , para  efeito de 
julgamento e serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante; 

            7.4 – Somente serão aceiros os preços cotados em moeda nacional, ou seja em Real ( R$) e  
                       por  extenso,  prevalecendo   este  último   em   caso   de   divergência  e, nele deverão 

computar todas as despesas incidentes, incluindo-se impostos e taxas. 
 

VIII – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA: 
            8.1 – Fica na obrigação de executar os serviços constantes no Quadro de Detalhamento do  
                       objeto deste Termo, conforme dispõe a Constituiçã;o Federal/1988, Lei Federal  n°  
                       12.527/2011  e Lei Complementar n° 131/2009  e outros dispositivos vigentes; 
            8.2–  Proceder  a  assistência  quando  fizer   necessário   e   convocado   pelo   Presidente 

da Câmara Municipal; 
            8.3 – Será de inteira responsabilidade da contratada qualquer acidente, danos a terceiros 

e a Administração Pública do Legislaivo, ocorridos  em  horário de trabalho, ficando 
a Câmara  Municipal  de São João da Ponta/PA., isenta de quaisquer 
responsabilidades pelos referidos; 

            8.4 – Manter contato com a administração da  Câmara  Municipal  sobre  quaisquer 
assuntos relativos  à  prestação  dos  serviços  objeto  deste  Termo, sempre  por 
escrito ou redes sociais e telefonia; 

            8.5 – Designar pessoal qualificado para a execução das atividades descritas  neste Termo,  
                       responsabilizando-se  pela  qualidade  pela  qualidade  da  prestação  dos  serviços  e 

efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante, 
relacionadas aos serviços do objeto deste Termo. 

 
IX- DAS OBRIGAÇÕESDO CONTRATANTE: 
           9.1– Fica na obrigação de fornecerá  contratada  as  informações  solicitadas, assim  como  
                     documentos necessários à execução do objeto da prestação de serviços; 
           9.2– Fiscalizar  todas  as  fases  de  execução  dos  serviços,  através  do  Fiscal  de Contrato  
                     Designado para tal finalidade; 
           9.3 –Efetuar pagamento conforme determina o instrumento contratual. 
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    X – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 
10.1 – Registro  na  Junta  Comercial – JUCEPA, Inscrição   no  CNPJ, Inscrição  no  Cadastro 

de Contribuinte Municipal (Alvará de Funcionamento); 
10.2 –Certidões Negativas ou de Regularidades: Débitos com INSS, Tributos e Contribuições 

Federais, FGTS – CEF, Estaduais e Municipais; 
10.3 – RG, CPF e Comprovante(s) de Residência(s) do(s) integrante(s) da Empresa; 

 
 
 

 

                                           São João da Ponta/PA, 07 de janeiro de 2021 

 
 

 
       OSCAR DE SOUZA SILVA 

    Diretor Administrativo/Financeiro – CMSJP 
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