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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OB|ET0
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENCA DE
USO  DE  SOFTWARE  DE  BANC0  DE  PRECO,  VISANDO  ATENDER  AS  NECESSADES  DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA.

2. |USTIFICATIVA DA AQUISICAO DO OBJETO
2.1. ]ustifica-se a necessidade da contratagao de empresa especializada em fornecimento
de licenga de uso de software de banco de prego, visto que a pesquisa de precos no ambito
da Administragao Pdblica 6 elemento fulcral para avaliapao dos custos a serem desembolsados
mos processos de contratacao,  al6m de  ser procedimento preliminar no processo de compras
ptiblicas previsto em vdrias disposig6es legais e maciganente reforgada a sua obrigatoriedade
pela jurisprudencia e 6rgaos de controle.
2.2.  Ressalta-se  que  a  estimativa  de  pregos  deve  ser  definida  antes  do  procedimento
licitat6rio. 0 art.  15 da Lei 8.666/93 determina que as contratag6es deverao ``balizar-se
pelos  pregos  praticados  no  ambito  dos 6rgaos  e entidades  da Administragao  Ptiblica''.
Assim, considerando que as ferramentas de banco de pregos possuem como base de dados
os  maiores  portais  de  compras  ptiblicas  do  Pats,  entende-se  que  essas  retornaram  os
pregos registrados nos entes ptiblicos das diferentes esferas de governo, ampliando assim
o leque de parametros de pregos a serem verificados.
2.3. Cabe ainda observar que o inciso Ill do art, 5Q da Instrugao Normativa nQ 73, de 05 de
agosto de 2020 define como parametro a ser utilizado na pesquisa de pregos para fins de
determinagao do prego estimado em processo licitat6rio para aquisigao e contratagao de
servigos em geral, ser realizada mediante a utilizagao de dados de pesquisa publicada em
mfdia especializada, de sitios eletr6nicos especializados  ou de dominio amplo.  Ou seja,
devemos tamb6m utilizar como parametro de busca de pregos os valores registrados em
midias especializadas - banco de pregos.
2,4. Portanto, ressalte-se que 6 de extrema necessidade a esta Administragao o acesso a
mecanismos que auxiliem na realizagao da pesquisa de pregos, promovendo agilidade e
seguranga  juridica  aos  procedimentos  de  contratagao  e  aquisigao.   Notadamente,  a
Contratagao de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de
pesquisa e comparagao de pregos praticados pela Administragao Priblica, al6m de dotar o
processo de contratagao de maior seguranga juridica, trara maior celeridade ao processo
de contratagao, mais especificamente na etapa relativa a pesquisa de pregos, auferindo
assim o aumento na eficiencia dos processos de contratagao desta Entidade.

3.  DISCRIMINACAO DO OBJETO
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1 LOCACAO DE  SOFTWARE DE  BANCO  DE  PRECO 01 UNIDADE R$ 9.635,00

4. EXECUCAO DO CONTRATO E FORNECIMENTO
4.1. A Contratada deve cumprir fielmente o objeto deste termo de referencia, de modo que
a execugao do objeto seja realizada com esmero e perfeigao, atendida todas as condig6es
e especificag6es estabelecidas.
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4.2. A Contratada prestara a Contratante, treinamento aos servidores designados para
operar o sistema, visando o regular funcionamento do  ``software"  com a obten9ao dos
resultados para os quais  foi desenvolvido, ben como disponibilizar vers6es e realeses
atualizados do software durante o periodo da contratagao,
4.3. A Contratada devera fornecer a Contratante acesso ao "software" atrav6s de login e
senha autenticado no site www.bancodeprecos.com.br
4.4, A Contratada devera fornecer treinamento ilimitado para todos os usuarios - com
certificado;
4.5.  A  Contratada  devera  dar  suporte  ilimitado  realizado  via  WhatsApp,  chat  online,
telefone, e-mail e videoconferencia de segunda-feira a sexta-feira, durante a vigencia do
contrato;
4.6. A contratada devera disponibilizar acesso gratuito para as lives e eventos promovidos
pelo Banco de Pregos.

5. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
5.1. 0 contrato tera vigencia de 365 dias a partir da data de sua assinatura.

6. DAS PENALIDADES
6.1. Em caso de inexecugao total ou parcial do Objeto e atraso de execugao ou qualquer
inadimplencia contratual, a Contratada estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal, no que couber as seguintes penalidades:
a) Advertencia;
b) Multas penitenciais;
c) Suspensao temporaria de participa¢ao em licitagao e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de lpixuna/PA segundo a natureza e a gravidade da falta cometida,
por prazo nao superior a 02 (dois) anos, a crit6rio da Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA;
d) A liberagao da empresa ou profissional da penalidade supra sera concedida sempre que
esta ressarcir a Prefeitura Municipal de lpixuna/PA pelos prejuizos resultantes e ap6s
decorrido o prazo da sangao aplicada, com base na letra anterior.
e)  Declaragao  de  inidoneidade  para  licitar ou  contratar  com  a Administragao  Ptiblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA pelos prejufzos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base na letra anterior.
6.2. As multas serao aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes percentuais, sobre
valor global adjudicado:
a) De 0,10/o (zero virgula urn por cento) ao dia, ap6s o quinto dia, ate o trig6simo quinto
dia  de  atraso,  sobre  valor  global  adjudicado,  atualizado  na  forma  da  lei,  quando  a
CONTRATADA, sem justa causa, deixar d6 cumprir a obrigagao assumida.
b) De 0,1% (zero virgula urn por cento) sobre valor global adjudicado, atualizado na forma
da lei, no caso de desatendimento de determinagao da Fiscalizagao.
6.3.  Quando  as  multas  atingirem  o  limite  de  10%  (dez  por  cento)   do  valor  global
adjudicado a Prefeitura Municipal de lpixuna/PA podera promover a rescisao parcial ou
total do contrato.
6.4. As sang6es previstas nas letras  "a",  "c"  e  "d"  do subitem 6.1  poderao ser aplicadas
juntamente com a da letra "b", facultada a defesa pr6via do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias titeis.
6.5. A Contratada sera responsabilizado pelos prejuizos que comprovadamente acarretar
a Prefeitura Municipal de lpixuna/PA, em decorrencia de dolo ou culpa, arcando com a
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indenizagao  correspondente,  da  forma  como  se  apurar  em  processo  administrativo,
assegurado em qualquer caso, direito de defesa.
7. LOCAL DE UTILIZACAO D0 SERVICO:
7.1.  0  servigo  a  ser contratado  sera  utilizado  de  forma  eletr6nica,  por meio  do  acesso
utilizando os navegadores:  Google Chrome, Mozilla Fire fox,  Opera,  Safari, Edge e lnternet
Explorer.  0  acesso  devera  estar  disponivel  nas  plataformas:  Windows,  Mac,  Linux,  IOS  e
Android. Podendo ser acessado por meio de computador, tablet e Smartphone.

8. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
8.1.   Nao  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as
obrigag6es  assumidas,  nem  subcontratar  qualquer  fornecimento  a  que  esta  obrigada,
exceto nas condig5es autorizadas no Termo de Referencia;
8.2. Tomar todas as providencias necessarias a fiel execugao do objeto do Contrato;
8.3. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condi96es de habilitagao
e qualificagao exigidas na licita9ao;
8.4.   Promover  o  fornecimento  dentro  dos  parametros  e  rotinas  estabelecidos,  em
observancia as  normas legais  e regulamentares  aplicaveis e as  recomendag6es aceitas
pela boa t6cnica;
8.5.  Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem  solicitados  pela  CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamag6es;
8.6.   Responder   integralmente   pelos   danos   causados   ao   patrim6nio   da   Prefeitura
Municipal  de  lpixuna/PA em  decorrencia de agao  ou  omissao  de  seus  empregados  ou
prepostos, nao se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razao da fiscalizagao
ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;
8.7.  Arcar  com  os  Onus  resultantes  de  quaisquer  ag5es,  demandas,  custos  e  despesas
decorrentes de contravengao, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ag6es
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga da lei;
8.8.   Assumir  todos   os   encargos   de   possivel   demanda   trabalhista,   civel   ou   penal,
relacionados a execugao do objeto, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao
ou contingencia;
8.9.  Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais  resultantes  da
adjudicagao deste processo licitat6rio;

9. DAS OBRIGAq6ES DA CONTRATANTE
9.1. Acompanhar e fiscalizar o  cumprimento  das obrigag6es da Contratada, atrav6s  de
servidor especialmente designado;
9.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto;
9.3.   Zelar   para   que   durante   toda   a   vigencia   do   contrato   sejam   mantidas,   em
compatibilidade  com  as  obrigag6es  assumidas  pela  Contratada,  todas  as  condig6es  de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao,

10.DO PAGAMENTO
10.1.   0   pagamento   sera   efetuado   pela   Contratante   atrav6s   de   TRANSFERENCIA
BANCARIA a  Contratada,  mediante  apresentagao  da  Nota  Fiscal,  em  parcela  tinica,  no
prazo de ate 30 (trinta) dias, contados da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura contendo o
detalhamento  dos  itens  executados,  devidamente  atestada  pelo  Fiscal  do  Contrato,
contendo ntimero do Banco, Agencia e Conta-Corrente.
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10.2. A licitante vencedora devera apresentar juntamente com o documento de cobranga
a comprovagao de que cumpriu as seguintes exigencias, cumulativamente:

a.   Certidao de regularidade com o FGTS;
b.   Certidao de regularidade com a Fazenda Federal;
c.    Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas;
d.   Certidao Negativa de D6bitos Municipais.

10.3.  Havendo erro na Nota  Fiscal/Fatura,  nao aceitagao  dos items  fornecidos  ou outra
circunstancia  que desaprove  a liquidagao  da despesa,  ou ainda  nao acompanhada das
certid6es previstas nas letras a, b, c, d, do subitem  10.2, a mesma ficara pendente e o
pagamento sustado ate que a Contratada aplique as medidas saneadoras necessarias.

11. D0 FISCAL D0 CONTRAT0
11.1.  0  Fiscal  do  Contrato  sera  designado,  mediante  termo  formal  a  ser  emitido  pelo
Gestor do Contrato, por meio do Documento denominado Termo de Designagao de Fiscal,
anexado ao Processo, sendo este encarregado de conferir o andamento das atividades e
de corrigir desvios ou apontar eventuais irregularidades.

Ipixuna do Para/PA,19 de maio de 2022.

MARISTELLA troRAEs cA TELO BRANCO
COORDENADORIA DE LICITAC6ES E CONTRATOS

Portaria nQ 039/2021
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