
Prefeituro Municipol de
r4I §det s{*§-[âN] §1"eõS 5§ I i llt*ú"5 &4# ií ;tudli#r *\6d S àE \tr y
itq f\ é'd'§á *ü s ha * *, r :.{ N t § !c -/&Í tuq f §§*"§\J Ê-§,te4%*f"Effi-t "jAdministrondo poro o povo

'r-i.,,,§:;:i

TERMO DE REFENÊNCTA

01 _ FUNDAMENTACÃO

Em cumprimento aos termos Artigo No 75, inciso II da Lei 14.13312021, são elaborados o presente

para que seja efetuado os Prestação de Serviços de Uso de Software de Publicação/Hospedagem de

Dados para Atender as Leis 12.52712011e LC 131/2009.

02 - OBJETO

PRESTAÇÃO »N SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM
DE DADOS PARA ATENDER AS LEIS 12.52712011 E LC I3II2OO9.

2.1 _ JUSTIFICATIVA:

A Prefeitura precisa obter informações das diversas secretarias por meio de um
portal de informações eficiente para viabilizar a transparência nas contas públicas para acesso

do cidadão conforme determina a Lei Complementar 13112009 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

bem como a Lei Federal12.527 de 18 de novembro de 20lf (Lei de Acesso a Informação Pública).

Como se trata de integrar informações de secretarias tão diversas, dentro de uma abordagem

inovadora, faz-se necessário o apoio de uma visão exterior, com experiência em desenvolvimento

de projetos similares, com a finalidade de definir com precisão todas as etapas necessárias ao

bom termo do projeto, de modo que não comprometa, mais adianteo a segurança, a eficiência e a

eficácia do mesmo. Como a Prefeitura não dispõe dessa mão-de-obra especialuada vem buscar

solução para esse impasse, junto ao mercadoo contratando uma empresa de modo a garantir a

fidedignidade e a integridade das ações a serem desenvolvidas. Com a entrada em vigor da Lei
de Acesso a Informação a Administração busca tornar o processo transparente mais facilitado
ao cidadão pelo qual busca soluções tecnológicas que procurem apresentar graficamente os

dados da Entidade, bem como atender os requisitos de exportação de dados e outros

provenientes da legislação.

2.2 - DESCRICÃO DOS SERVIÇOS E VALORES ESTIMADQ§

ITEM DESCRTÇÃO »OS PRODUTOS UNIDADE QUANT
VALOR

UNITÁRIO
MENSAL

VALOR
TOTAL

1

PRESTAÇÃO OE SERV|ÇOS DE
USO DE SOFTWARE DE
PU BLr CAÇÂO l HOSPEDAG EIvl

DE DADOS PARA ATENDER AS
LE|S 12.52712011 E LC 13112009

MÊS 10 R$ 2.506,67 RS 2s.066.70

TOTAL 10 MESES R$ 25.066,70
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Poderão participar os interessados que tenha ramo de atividade compatível com o objeto e que

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos exigidos.

Os serviços deverão ser efetuados pela vencedora, na sede do município, ou em outro local
previamente estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL. Os serviços serão imediatos a contar da

data de assinatura do Termo de Contrato e recebimento da Ordem de serviço, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Administração.

05 _ EXIGÊNCU, FUNDAMENTAL P A A PRESTACÃO DOS SERVICOS

Os preços adotados pela empresa contratada deverão estar de acordo com os praticados no mercado. e

neles deverão estar inclusos todas as despesas necessárias, inclusive custos com, impostos, taxas,

transporte, fretes, depreciações, mão-de-obra, encargos sociais e quaisquer outras despesas inerentes ao

serviço.

06 _ DO CRONOGRAMA SICO-FINANCEIRO

O desembolso para fazer face aos custos com os serviços correrá à conta das dotações orçamentárias

consignadas no Orçamento do Município 2022, conforme legislação vigente.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

07 - DA VIGENCIA

A futura contratação terá vigência até xíxíxxxx, contados a partir da assinatura do contrato, devendo

os valores pactuados serem fixos e irreajustáveis neste período, no interesse e determinação da

contratante e aceitação pela contratada. o contrato poderá ser prorrogado nos exercícios financeiros

subsequentes, somente mediante Aditivo Contratual.

Os valores poderão ser alterados, nos casos previstos em Lei, sempre através de Termos Aditivos em
ordem crescente, observando os respectivos créditos orçamentários.

Sucupira do Riachão- MA, 21 de fevereiro de2022

Klévia Maria Lima de Sousa
Secretária Municipal de Administração
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03 - DAS CONDICÕES DE PARTICIPAÇÃO

04 _ LOCAL E PRAZO DO SERVIÇOS


