
 

TERMO DE REFÊRENCIA 

1.0. OBJETO 

A presente licitação terá por objetivo a seleção das propostas mais vantajosas para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO 
SOFTWARE DE GESTÃO COMERCIAL DE AGUA E ESGOTO, IMPLANTAÇÃO, 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ - MT.  

2.0. DA SECRETARIA PARTICIPANTE 

2.1.  DA SECRETARIA GESTORA:  

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

3.0. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE   

ITEM UND QNT PRODUTO 

01 UNID 12 
LOCAÇÃO SOFTWARE GESTÃO COMERCIAL DE ÁGUA 
E ESGOTO 

02 UNID  01 

IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
TODOS OS USUARIOS E ENTREGA DE UMA 
IMPRESSORA E UM COLETOR PARA IMPRESSÇAO 
SIMULTANEA DE FATURA. 

4.0 FORMAS DE PAGAMENTO E RECURSOS 

 

4.1. O pagamento será em parcela em até 30 (trinta) dias, parcela única após a 

apresentação da Nota Fiscal Eletrônica Fatura discriminativa, de acordo com a entrega 

dos serviços pela CONTRATADA, desde que esteja devidamente atestada pela 

secretaria competente.  

4.2. - Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal esta será devolvida ao 

fornecedor, para as correções necessárias, com as informações que motivaram sua 

rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

4.3. - Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas 

hipóteses previstas no Art. 6 inciso LVIII, e artigo 136 inciso I da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

4.4. Os recursos utilizados para o pagamento do objeto licitado são oriundos de 

Recurso Municipal. 

 

5. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO SUPORTE E ATUALIZAÇÕES 



 

5.1.1 Durante o prazo da contratação deverão ser fornecidas gratuitamente todas as 

atualizações disponíveis incluindo novas versões da aplicação e das bases de dados 

etc . 

5.1.2. Após o prazo da contratação, a solução deve continuar em funcionamento sem 

depender de licenças adicionais.  

5.1.3. Deverá estar incluso no fornecimento das licenças a prestação de serviço de 

suporte técnico à solução durante o período do contrato. 

5.1.4.  O serviço de suporte técnico deverá atender aos seguintes requisitos: 

 5.1.4.1. Contemplar o esclarecimento de dúvidas sobre a configuração e utilização dO 

sistema; 

5.1.4.2. Ser disponibilizado, pelo menos, por meio de chamada telefónica 

gratuita (0800), portal web e e-mail; 

5.1.4.3. Estar disponível 24 horas por dia durante os 7 dias da semana; 

 5.1.4.4. A contratada deverá fornecer todas as informações necessárias de 

como fazer a solicitação de suporte. 

 

5.2. CONDIÇÕES GERAIS DE FORECIMENTO:  

5.2.1. A contratada deverá fornecer documento que comprove o direito de uso do 

software por parte da Prefeitura Municipal de Nova Maringá, de acordo com exigências 

específicas do fabricante;  

5.2.2 No preço dos produtos já deverão estar incluídos todos os encargos e custos, 

diretos e indiretos, que incidem sobre o mesmo. 

 

5.3. RECEPÇÃO TÉCNICA: 

5.3.1. O Departamento responsável deste município atestará a recepção do software 

nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação do 

pagamento à Contratada. 

5.3.2 Na hipótese do software estar fora das especificações solicitadas, quando da sua 

disponibilização, o mesmo deverá ser substituído, o que deverá ser feito no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis. 

As eventuais despesas decorrentes da rejeição e nova disponibilização do software 

substituto correrão por conta da Contratada. 

 

6. DO REGIME DO OBJETO E DO PRAZO 

6.1. Para a prestação do serviço em tela será formalizado em contrato, estabelecendo 

em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes 

e em conformidade com o Termo de Referência.  

6.2. O prazo de vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data 

de sua assinatura. 

 



 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 

causa; 

7.2. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 

decorrência do objeto deste contrato, quaisquer outras despesas que se fizerem 

necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e 

instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos 

comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE; 

7.3. Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na 

elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o 

CONTRATANTE; 

7.4. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 

prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, 

relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 

7.5. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem 

prévia anuência do Município; 

7.6. Manter, durante a execução do serviço, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital; 

7.7. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 

referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, 

vínculo empregatício deles com o Município; 

7.8. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

7.9. A licitante vencedora deverá arcar com todas as despesas de seus contratados. 

7.10. Todas que constarem no Contrato e seus anexos; 

 

Nova Maringá – MT, 20 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 

RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

 

 


