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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
0 presente Termo de Referência visa a Contratação de Solução de Tecnologia da Informa
ção para gerenciamento e exportação de arquivos em formato JSON para envio ao Sin-
cContrata, instituído por meio Instrução Normativa TCE/MA N2 73/2022.

1.1.

2. JUSTIFICATIVA
Com a publicação da Instrução Normativa TCE/MA NS 73 de 9 de março 2022, que Insti
tuiu 0 Módulo Contratações Públicas do Sistema de Informações para Controle (Sinc-
Contrata), todos os órgãos da administração direta, indireta e fundacional de quaisquer
dos Poderes do Estado e dos Municípios do Maranhão sujeitos à fiscalização pelo Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA) serão obrigados a enviar arquivos de dados
referentes às suas contratações públicas.

2.1.

Conforme Anexo I da IN 73/2022, os arquivos de dados terão obrigatoriamente o formato
JavaScript Object Notation (JSON) e codificação binária do tipo 8-bit Unicode Transforma-
tion Format (UTF-8), desta forma, a formatação das remessas necessariamente necessi
tam de um sistema que possa realizar a geração dos referidos dados.

2.2.

Ademais, não basta que a Soiuçâo a ser contratada apenas gere os arquivos no formato
exigido, é essencial que a solução realize o gerenciamento dos envios dessas informações,
de forma a possibilitar a edição, para possíveis correções, evitando-se retrabalho, bem
como possibilitar o controle dos procedimentos já processados e pendentes.

2.3.

3. DO ENQUADRAMENTO
3.1. A modalidade da contratação adequada para o atual procedimento está prevista no art.

24, inciso II da Lei Federal ns 8.666/93, Dispensa de Licitação em razão de valor.

4. DA VIGÊNCIA
O instrumento contratual deverá ser celebrado no prazo máximo de 12 (doze) meses, po
dendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1?, da Lei n. 8.666, de 1993.

4.1.

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Para a presente contratação será necessário a comprovação de regularidade quanto aos
critérios de Habilitação abaixo relacionado:

5.
5.1.

Habilitação jurídica;5.1.1.

Regularidade fiscal e trabalhista;5.1.2.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE; 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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7. DO REQUISITOS MÍNIMOS
7.1. O Sistema deverá ser em plataforma Web {servidor em nuvem) disponível online, 7 dias da

semana, 24h por dia;

Possuir cadastro das Unidades Administrativas e Servidores, de forma a possibilitar a sele
ção das dados pré-cadastrados a fim de otimizar o tempo para execução dos cadastros dos
procedimentos;

7.2.

Deverá importar todos os procedimentos já enviados ao TCE/MA por meio do SACOP refe
rente ao exercício 2022 e os Procedimentos que tenham contratos vigentes em 2022, in
dependente do exercício;

7.3.

Os procedimentos devem ser cadastrados e mantidos em banco de dados, possibilitando a
edição e eventuais correção de dados, evitando-se a realização de preenchimento de in
formações já existentes;

7.4.

Possibilitar o Gerenciamento dos Procedimentos já enviados e pendentes, de forma a ga
rantir, de maneira prática, um controle dos prazos a serem cumpridos.

7.5.

Disponibilizar check list de pendências por procedimento e "layout", evitando-se o envio
de remessas com pendências;

7.6.

Exportação de layouts em formato JavaScript Object Notation (JSON) e codificação binária
do tipo 8-bit Unicode Transformation Format {UTF-8), em conformidade com a Instrução
Normativa n® 73 de 9 de março de 2022, e atualizada pela Portaria TCE/MA ns 636, de
2022);

7.7.

Disponibilização de Usuários ilimitados, com níveis de permissão por unidade e por funci
onalidade, proporcionando o acesso a todos os os envolvidos nas etapas dos procedimen-

7.8.

tos.

A solução deverá estar preparada para futura integração por meio de API ao webservice a
ser disponibilizado pelo TCE/MA;

7.9.

8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Prefeitura Municipal, mediante a apre

sentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as cer
tidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS,
Estado (dívida ativa e tributos). Município e será feito na modalidade de transferência on
line exclusivamente em conta bancária da Contratada.

O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS a execução do objeto,
não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

8.2.

Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, com
provação de sua adimplência com a Fazenda Municipal e Estadual, Seguridade Social e Fa-

8.3.
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zenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CNO), com o FGTS (Cli llflLJUU Uy Kl^yüldiT
dade do FGTS) e Certidão de Débitos Trabalhistas.

8.4. A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não cum
primento pela Contratada das obrigações acima descritas ou de qualquer outra causa que
esta deu azo.

9. DO REAJUSTE
9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado

da data limite para a apresentação das propostas.

9.2. Após 0 interregno de um ano, e a pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajus
tados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice geral de preços, exclusivamen
te para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na
seguinte fórmula:

R = V{l-19)/ie, onde;
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
19 = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à
data fixada para entrega da proposta na licitação;
I = índice relativo ao mês do reajustamento;

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.3.

9.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a dife
rença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

9.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso 0 índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

9.6.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
ofícial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7.

9.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fis
cais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.

10.
10.1.

0 acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com o Contratado.10.2.

Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo ates
to dos produtos contratados.

10.3.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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10.4. Os contratantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por
meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão
sendo cumpridas pelo contratado.

Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato
ou instrumento hábil;

10.5.

Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o aspecto quan
titativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

10.6.

10.7. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condi
ções estabelecidas no Termo de Referência;

Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.10.8,

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Obedecer as especificações constantes no Termo de referência;
11.

11.1.

11.2. Responsabilizar-se pela execução do objeto, ressaltando que todas as despesas de trans
porte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade
da contratada;

11.3. Executar o objeto dentro do prazo estipulado neste termo;

O retardamento na execução do objeto não justificado considerar-se-á como infração con
tratual;

11.4.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, de
correntes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

11.5.

Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendi
mentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por
escrito;

11.6.

Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato,
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive
os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessá
rios a entrega dos produtos objeto deste Termo;

11.7.

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações as
sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

11.8.

Aceitar os acréscimos e supressões do valor inícíalmente estimado;11.9.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do curipü
gações assumidas. \ _

11.10.

11.11. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não
eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.

A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máxi
mo de OS (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções.

11.12.

Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao
objeto executado.

11.13.

Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a per
feita execução do objeto.

11.14.

Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contra-11.15.
to.

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerci
ais resultantes da execução do contrato.

11.16.

A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comer
ciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

11.17.

O contratado deve observar, durante a vigência do contrato, que;11.18.

É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro pessoal da Admi
nistração;

11.18.1.

t proibida a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver
prévia autorização da Administração;

11.18.2.

12. DA RESCISÃO DO CONTRATO
12.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada

nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previs
tas no art. 78 da Lei 8.666/93.

12.2. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deve
rão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.

i
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12.3. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá I
quência indicadas no art. 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da aplicação'
tas;.
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DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administração especialmente designados, ou pelos res
pectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los
com informações pertinentes a essa atribuição.

13.
13.1.

As decisões e providências que ultrapassem a competência do servidor ou comissão de re
cebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes à Administração.

13.2.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CON
TRATADA pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

13.3.

14. DAS PENALIDADES CONTRATUAIS
14.1. Pela inexecuçào total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida;

Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização,
no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas
neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar
prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais
grave.

14.1.1.

Multa de:14.1.2.
0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos
ou serviço entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atra
so 0 CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou
pela rescisão, em razão da inexecuçào total;

14.1.2.1.

0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocor
rido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto
neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;

14.1.2.2.

5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pe
la não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigi
das no instrumento convocatório;

14.1.2.3.

20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de
recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecuçào
do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descum
primento de obrigações contratuais, entrega inferior a 50% (cin
quenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de
trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os produtos ou serviços fo-

14.1.2.4.
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rência e da proposta da CONTRATADA; RubncJ

14.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

14.1.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou
até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

15. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
15.1. O cronograma de desembolso será realizado em até 30 (trinta) dias após a aceitação defi

nitiva do objeto, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, associação da CONTRATADA com

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão
ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros;

É permitida a subcontratação de bens/serviços de natureza acessória e ins
trumental, pelos quais a CONTRATADA manter-se-á integralmente responsá-

16.1.1.

vel.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO17.

Valor Und. Valor TotalQuantidadeDescrição UnidaITEM
de

MêsLicenciamento de Solução de
Tecnologia da Informação
para gerenciamento e
exportação de arquivos em
formato JSON.

121

São João dos Patos - MA,18 de agosto de 2022.

ícaro Kalro^varis dos Santos
Chefe Setor de Compras
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APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 1*

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas

vigentes, APROVO o presente Termo de Referência e AUTORIZO a continuidade dos

tramites legais para realização do procedimento licitatório quem por objeto a
contratação de empresa para a prestação dos serviços de Licença (Cessão de uso) de

sistema com implantação, treinamento e suporte técnico para exportação de dados em

formato JSON ao Sistema SincContrata para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Administração e Finanças de São João dos Patos/MA.

São João dos Patos/MA, 19 de agosto de 2022.

Thuany Çcstaf^ Sá Gomes
Secretária Munj :iwil de Administração
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