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DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO

AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: Contratagao de pessoa juridica especializada na prestagao dos servigos de locagao dos
sistemas informatizados contendo todos os modulos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal
de Sao Valerio - TO, durante o periodo de janeiro a dezembro do exercicio de 2023.

Exmo. Sr. Prefeito,

A par de cumprimenta-lo, valho-me do presente expediente, informar a V.Exa. que este
Municipio necessita contratar pessoa juridica especializada na prestagao dos servigos de locagao dos
sistemas informatizados contendo todos os modulos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal
de Sao Valerio - TO, durante o periodo de janeiro a dezembro do exercicio de 2023.

Justifica-se a presente solicitagao de locagao de softwares para uma melhor gestao
publica, sendo sabido que hoje todas as informagdes devem ser processadas pelos orgaos publicos
de maneira digitalizada, havendo a obrigatoriedade da disponibilizagao destes dados por meio
eletronico e do envio dos mesmos para o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que atraves do
programa SICOM, acompanha a execugao orgamentaria, financeira e administrative de todos os seus
jurisdicionados.

Assim, tendo em vista o cumprimento da legalidade, sugiro, por consequencia, a
abertura de procedimento administrativo para estudo e respectiva contratagao.

Assim, solicito providencias para tanto.

Atenciosamente,

SAO VALERIO/TO, aos 12 dias do mes de dezembro de 2022

j êrraz
inistragao

Secretario AAufnlcTpal̂ de Administragao

Emerson de'Secretario Mun'
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

(ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO)
Fundamento Legal ART. 72 da lei 14.133/2021

01- DO OBJETO
O presente Termo de Referenda tern por objeto solicitor autorizagao para Contratagao de pessoa
jurfdica especializada na prestagao dos servigos de locagao dos sistemas informatizados contendo
todos os modulos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO, durante o
periodo de janeiro a dezembro do exercfcio de 2023.

2 - DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS
O objeto do presente Contrato e a Locagao de Sistemas de Informatica (software de gestao publica)
composto dos seguintes modulos:

Modulo Contabilidade
Modulo Recursos Humanos
Modulo Gestao de Compras
Portal de Transparency
Modulo Arrecadagao
Portal Protocolo
Arrecadagao

• Modulo: Contabilidade

O Modulo Contabilidade e composto por Sistemas, sao eles: PPA /LDO/LOA/Orgamento, Balancete,

Tesouraria, patrimdnio e Balango Geral.

• Sistema de PPA/LDO/Orgamento

O Sistema de PPA, LDO e LOA e composto pelos dados de receita, despesa e Plano Plurianual,

emitindo os anexos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orgamentaria e da Lei Orgamentaria anual

conforme estabelecido pela Lei 4.320/64 e anexos especificos dos orgaos de fiscalizagao, bem como

os anexos
do Tesouro Nacional, Geragao dos arquivos para os Tribunais e grdficos estatisticos.de Metas Fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme estabelecido pela Secretaria

Recursos
Elaboragao do PPA
Elaboragao da LDO
Elaboragdo de Orgamento Programa
Vinculagao de Receitas com recursos especificos
Vinculagao de Despesas com controle de gastos
Anexos de Metas e Riscos Fiscais
Emissao de todos anexos exigidos pela lei
Geragao de Informagoes para Orgaos fiscalizadores
Grdficos de distribuigao da receita/despesa

a) Sistema Balancete
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O modulo Balancete e composto pelo controle orgamentario mensal, atraves de empenhos,
alteragoes de soldo e receitas, verificando limites de gastos tanto orgamentario como de aplicagao
da arrecadagao. Possui um controle contabil mensal com geragao automatica de lanpamentos
contabeis, controlando as contas e emitindo os livros diario e razao e balancetes contabeis. Controle
da despesa atraves de liquidagoes e pagamentos, controlando os respectivos saldos por liquidagao e
fornecedor. Emissao de todos os anexos exigidos por lei tantos nos quadros mensais como nos
Relatorios de Execugao Orgamentaria e Gestao Fiscal, bem como suas respectivas publicagoes
internet. Geragao de Arquivos para os Tribunais, SEFIP, INSS, DIRF.

na

Recursos
Empenhos, Liquidagoes e Pagamentos de despesas
Creditos adicionais
Controle de receitas, tanto extra como orgamentarias
Livros contabeis como diario e razao
Controle e emissao de todos os quadros exigidos pelos orgaos de fiscalizagao
Geragao de arquivos para os orgaos de fiscalizagao
Geragao de arquivos para pagamentos bancarios e outros
Geragao e publicagao dos relatorios da LRF

• Sistema Tesouraria
O Sistema de Tesouraria faz um controle de contas a pagar do orgao de forma a facilitar o controle do

endividamento do Municipio resguardando o gestor das responsabilidades impostas pela Lei de

Responsabilidade Fiscal, faz ainda um controle completo de conta corrente com emissao de extratos

diarios, relatorios de saldos, conciliagao bancaria e impressao de cheques e copias de cheque.
Recursos

Controle de Saldos e Extratos
Emissao de cheques e copias de cheques
Emissao de conciliagoes bancarias
Emissao de recibos
Controle de contas a pagar
Transferencias entre contas
Controle de Gastos por secretaries

• Sistema Patrimonio

O Sistema de Patrimonio faz um controle completo dos bens patrimoniais do orgao, inventariando os

bens moveis, imoveis, de natureza industrial e de uso comum, bem como as agoes e titulos adquiridos

pelo orgao. Controla a localizagao de cada bem definindo seu guardiao e emitindo os respectivos

termos de responsabilidade. Permite transferencia de localidades dos bens e a movimentagdo

financeira, fazendo uma integragao completa com a contabilidade.

Recursos
Controle de bens, classificagao de bens
Controle do Patrimonio Existente
Movimentagdo de patrimonio entre departamentos
Movimentagdo de patrimonio com controle de responsaveis
Control© de alteragoes ( Reavaliacao. Incorporacao, Inscrigdo, Baixas Residuais, Alienagao )

• Sistema Balango Geral

O modulo de Balango Geral faz o fechamento anual ou mensal das contas do Municipio emitindo
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Recursos

Fechamento Automatico
Emissao de todos os anexos exigidos por lei
Geragao e publicagao dos resultados
Fechamento mensal ou anual de todos os relatorios

Modulo: Recursos Humanos

O Modulo Recursos Humanos abrange os sistemas de folha de pagamento, Dossie e previdencia

social, que sao descritos abaixo.

• Sistema Folha de Pagamento

O Sistema de Folha de Pagamento possibilita o calculo de todos os eventos necessarios a confecgao

da folha de pagamento do orgao, bem como disponibiliza a geragao de remessas para pagamento

em todos os bancos que tiverem convenio com o orgao, possuir ainda uma integragao completa com

a contabilidade, podendo ser gerados automaticamente seus empenhos, liquidagoes e ordens de

pagamentos. O quadro de pessoal pode ser configurado para que haja progressao horizontal e

vertical de acordo com o estatuto.

Recursos
Cargos com controle efetivo
Interagao com bancos ( Pagamento via Layout )
Ferias
Rescisao
Financeiro por funcionario
Interagao com orgaos de auditoria (TCE e demais)

• Sistema Dossie

O Sistema de Dossie possibilita registrar toda a vida funcional de cada servidor, registrando

automaticamente as ferias, licengas, promogdes e ainda fica possivel langar a qualificagao de cada

servidor, os cursos que ele fez, experiences profissionais anteriores, e mais uma serie de informagoes

importantes.

Recursos
Cargos com controle efetivo
Qualificagao funcional
Rais -Relagao Anual de Informagoes Sociais
Caged-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Ferias
Dependentes
Rescisao
Concursos
Pasep- Programa de Formagao do Patrimonio do Servidor Publico

Curriculo Vitae

• Sistema Previdencia Social

O Sistema de Previdencia Social tern a finalidade de preparar e organizer os dados dos servidores para

atender tanto ao Regime Geral de Previdencia (INSS) atraves da geragao dos dados para a SEFIP,

MANAD e outros exigidos pelo INSS, atraves de geragao de dados para calculo atuanal e outras

informagoes. E capaz tambem de calcular o valor das retengoes dos servidores dentro dos limites

estabelecidos e gerar a guia de recolhimento da parte patronal e dos servidores.
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Recursos
Sefip - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e informagoes a Previdencia Municipals
Monad - Arquivos de auditoria do INSS
Dados para Calculos Atuariais
Pasep-Programa de Formagao do Patrimonio do Servidor Publico

Modulo: Gestao de Compras

O Modulo Gestao de Compras e composto dos Sistemas de Compras, Licitagao, Pregao Eletronico,

Almoxarifado.
• Sistema de Compras

O Sistema Compras constitui como principal objetivo, o controle de compras efetivadas e requisigoes
emitidas pelos setores, na aquisigao de materiais destinados ao consumo do orgao. Bern como, o
controle de servigos e contratagao de obras.

Recursos
Manutengao de Requisigao de compras
Manutengao de fornecedores
Ordens de fornecimento (OF's)
Manutengao de obras por requisigoes de compras
Manutengao de Contratos

• Sistema de Licitagoes

O Sistema Licitagao tern como objetivo elaborar todas as etapas exigidas por lei no controle de

licitagoes publica, observando limites e informagoes pertinentes a geragao de propostas a

fornecedores, contemplando assim, um controle exato das apuragoes de pregos e condigoes

favoraveis ao gasto do poder publico municipal.

Recursos
Dados sobre Processos
Manutengao de Membros e comissoes de licitagao
Editais
Geragao de Propostas a fornecedores
Recibos de Propostas
Mapas de apuragao
Atas de Julgamento
Termo de homologagao
Manutengao de Pregoes

• Sistema de Pregao

O Sistema Pregao e baseado na lei de licitagao e na lei do Pregao. O objetivo do Pregao e elaborar

licitagao na modalidade pregao, em todas as suas fases, credenciamento, competitiva,
uma
habilitagao e encerramento.

Recursos
Dados sobre Processos
Definigao dos lotes
Classificagao de Propostas
Rodadas de Negociagao
Habilitagao
Negociagao direta
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• Sistema Almoxarifado

O Sistema Almoxarifado tern com objetivo controlar a entrada de mercadorias e saida aos seus
respectivos setores, bem como o controle de estoques e gastos por setores envolvidos na distribuigao.

Recursos
Entradas para mercadorias
Saidas para mercadorias
Manutengao de Entradas e Saidas por Secretarias

Sistema Frota

O Sistema Frota tern como objetivo controlar os gastos com veiculos e maquinas bem como o controle
de viagens e consumo destes. Este Sistema possui recursos especiais em relagao ao controle de
viagens, controle de garantias de pegas e servigos, bem como, o controle de seguros particular da
frota.

Recursos
Manutengao de veiculos e maquinas
Entradas para pegas e servigos e suas garantias
Seguros
Viagens
Responsaveis pelo veiculo/maquina
Licenciamento

• Modulo Portal da Transparencia

Modulo Portal da Transparencia

O Portal da Transparencia e uma exigencia da Lei 131/2009 de 27 de maio de 2009, que determina a

disponibilizagao, em tempo real, de informagoes pormenorizadas sobre a execugao orgamentaria e

financeira da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. A lei supra citada entrou em

vigor para municipios com mais de cem mil habitantes a partir de 28 de maio de 2010 e para

municipios maiores que cinquenta mil habitantes a partir de 28 de maio de 2011 e para os demais

municipios a partir de 28 de maio de 2013, sendo assim a partir de 2013 todos os municipios estao

obrigados a observar o que regulamenta esta lei.
Com o objetivo de auxiliar os municipios a cumprirem este ditame legal, desenvolver o Portal da

Transparencia, onde todas as publicagoes exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 131/2009

serao aglutinados, dando ao municipio uma tranquilidade e seguranga com respeito aos dados

publicados uma vez que isto sera feito automaticamente atraves do Sistema de Administragao

Publica.

O Portal da Transparencia e composto pelos seguintes recursos:

• Despesas e Receitas Orgamentarias

• Empenhos
• Liquidagoes
• Ordem de Pagamento
• Relatorios Resumidos de Execugao Orgamentaria

• Relatorios de Gestao Fiscal
• Relatorios de Riscos Fiscais
• Relatorios de Metas Fiscais



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM: 2021-2024

. X**"' PrefeituraMunicipal de

* Sao Valerio
Uniao, Trabalho e Prosperidade

Adm: 2021- 20204

• Relatorios de Instrumentos de Planejamento
• Relatorios de Balango Geral
• Outros relatorios que venham a ser determinados pela STN ou Tribunais

Beneficios
• Publicagoes automaticas dos dados
• Seguranga e tempestividade das publicagoes
• Transparencia das agoes da Administragao a populagao

Modulo: Organizacional

O Modulo Organizacional e composto pelos Sistemas de Protocolo, Sistema de Assistencia Social e
Sistema de Cemiterio. Tendo como objetivo auxiliar a administragao na organizagao de suas agdes e
burocracia interna.

• Sistema de Protocolo

O Modulo Protocolo tem como o controle de documentagao circulante em todos os setores do orgao.
O objetivo central do Sistema de Protocolo e o controle exato, em todas as suas instancias de
documentos que circulam dentro do orgao. Trazendo informagoes sobre o andamento do
documento, isto e, onde e o que esta sendo feito em relagao a ele e qual o proximo procedimento a
ser tornado.

Recursos
Criagao de processos
Averiguagao de Andamento
Averiguagao de Encaminhamentos
Manutengao de interessados

Modulo: Arrecadagao

O Modulo Arrecadagao Arrecadagao, tem como objetivo proporcionar a arrecadagao dos impostos
municipais, tais como: IPTU, ISS. ITBI, Taxas Diversas, Contribuigao de Melhoria, Multas e outros tributos

de competencia municipal.

Recursos

Intormatizar o sistema de arrecadagao
Implantar sistema de Nota Eletronica
Inscrigao automatica em Divida Ativa (nos prazos legais)

Sera incluso em todos os modulos, suporte e treinamento dos Sistemas descritos acima, os servigos de

implantagao, orientagao e treinamento dos mesmos, segundo o disposto neste Termo de Referenda.

3- DA MOTIVAgAO JUSTIFICATIVA DA CONTRATAgAO
A contratagao da prestagao dos servigos e para o atendimento das necessidades de executor os

servigos com mais eficiencia, transparencia, controle e confiabilidade para realizagao dos referidos

servigos, considerando que toda a informagao a serem prestadas pelo ente publico depende dos

sistemas de informatica. em especial ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

4-DO CRITERIO DE AVALIAgAO DAS PROPOSTAS
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O criterio de avaliagdo das propostas sera o de MENOR PRECO.

5 - D O PRAZO
O presente Contrato entrara na data de sua assinatura e vigorara ate 31/12/2023 (Trinta e um de
dezembro de 2023), podendo ser prorrogado conforme previsto na Lei 14.133/2021, atraves de Termo
Aditivo e desde que haja interesse entre as partes.
06 - DO RECURSOS FINANCEIROS

SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO

DOTACAO ORNAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
6rgao Unldade

Orgamentaria
SubfungdoFungao Programa Projeto/

Atividade
Categories

econdmica
Grupo de
Oespesa

Modalidade Elemento
de de

Aplicagao despesa

03 03.01 04 122 0404 2.004 3 90 393

FONTE DE RECURSO:
1.500.0000.000000/Recursos nao vinculados de Impostos

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

O agente de contratagao fara o exame das propostas orgamentarias, classificando em primeiro lugar,
por meio da andlise das informagoes orgamentarias, declarando a vencedora, quando verificar a
compatibilidade do prego em relagao ao valor da contratagao da proposta mais vantajosa ao
municipio.

8 - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATADO.
Sao de exclusiva conta e responsabilidade da empresa, alem das previstas em lei e em normas
aplicaveis, as obrigagoes que se seguem:

Executar os servigos conforme especificagdes do Termo de Referenda e de sua proposta, com os

recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela

agao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou

culposamente, ao municipio ou a terceiros;

Responsabilizar-se por todas as obrigagoes e encargos decorrentes das relagoes de trabalho com os

profissionais contratados, previstos na legislagao vigente, sejam de ambito trabalhista, previdenciario,

social, securitarios, bem como por taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a

incidir sobre o objeto do contrato.

Relatar a Administragao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos

servigos:

Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,

todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
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L
Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagoes assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, exceto nas condigoes autorizadas no
Termo de Referenda ou no Contrato;

Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta. inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto do contrato;

Prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pela contratante, atendendo prontamente
a quaisquer reclamagoes;

Indicar, logo apos a assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteragao, um funcionario com
plenos poderes para representa-la, assim como para decidir acerca de questoes relativas ao contrato,

bem como para atender aos chamados do gestor/fiscal de contrato do munidpio, principalmente em

situagoes de urgencia, com base em contato feito por meio de telefonia movel ou outro meio

igualmente eficaz;

Providenciar, de imediato, a corregao das deficiencies apontadas pelo gestor/fiscal de contrato do

munidpio com respeito a execugao do objeto.

Prestar todo o suporte tecnico necessario para o perfeito funcionamento do Diario Oficial do

Municipio Sao Valerio, sendo responsavel pela disponibilizagao das publicagoes na internet, facilitando

o acesso e acompanhamento pela sociedade dos atos da Administragao Publica Municipal;

10.12. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE.
A Contratante se obriga:

Proporcionar todas as condigoes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos de acordo

com as determinagoes do Contrato e do Termo de Referenda;

Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela contratada, de acordo com as clausulas

contratuais e os termos de sua proposta;

Fiscalizar a execugao do Contrato, O que nOo fard cessar ou diminuir a responsabilidade da

contratada pelo perfeito cumprimento das obrigagoes estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive

quanto a terceiros, ou por irregularidades constatada;

Notificar a contratada da ocorrencia de eventuais imperfeigoes no curso da execugao dos servigos,

fixando prazo para sua corregao;
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Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condigoes estabelecidas;

Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionbrios da
contratada em relagao aos servigos, objeto do Contrato;

Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execugao do servigo, se nao abordadas
no Termo de Referenda;

Aplicar a contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis;

12. DOCUMETACAO EXIGIDA:
A contratada devera apresentar os seguintes documentos para comprovagao de regularidade
juridica, fiscal, trabalhista e economico-financeira:

a) Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Jundicas (CNPJ), conforme o caso, expedidos

pela Secretaria da Receita Federal;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alteragoes, devidamente registrados,

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agoes, acompanhado de

documentos de eleigao de seus de seus administradores;

c) Copia dos documentos pessoais do representante legal da empresa e/ou do responsavel pela

assinatura do instrumento contratual, neste ultimo caso, acompanhado de instrumento de mandato

publico ou particular, com poderes especificos para tal ato;

d) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em

exerci'cio.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a prova de regularidade

relativa a Seguridade Social, mediante apresentagao de Certidao Conjunta de Debitos Relativos a

Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da sede da Licitante mediante

apresentagao de certidao emitida pela Secretaria competente do Estado;

g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio da sede do contratado

mediante apresentagao de certidao emitida pela secretaria competente do Municipio;

h) Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), emitida pela Caixa

Economica Federal;

i) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;
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j) Certidao Negativa de Falencia e Recuperagao Judicial expedida pelo Cartorio do Distribuidor da
Justiga da sede da licitante, com data nao superior a 03 (tres) meses da data limite para recebimento
das propostas, se outro prazo nao constar no documento;

13 - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

A contratada(o) apresentara nota Fiscal/Fatura, para o ato de abertura, liquidagao e pagamento,

pelo orgao locador do MUNICIPIO, devendo ser entregues quando da execugao de qualquer servigo
ou junto com os produtos correspondendo exatamente as especificagoes e quantidades que o
processo licitatorio demonstrou em sua minuta contratual.
As faturas serao pagas ate 30 (trinta) dias, contados, imediatamente apos a data de protocolizagao
das faturas. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada antes de paga ou relevada multa que
Ihe tenha sido aplicada.
Todas as despesas decorrentes do objeto ora contratadas serao inteiramente por conta da empresa
contratada.

SAO VALERIO/TO, aos 13 dias do mes de dezembro de 2022

Si \ <r o
Cleonice de Castro Nunes

Agente de Contratagao
Portari'a n° 114/2021
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DESPACHO

PROCESSO N° 0100/2022

ASSUNTO: Contratagao de pessoa juridica especializada na prestagao dos servigos de locagao
dos sistemas informatizados contendo todos os modulos, para atender a demanda da Prefeitura
Municipal de Sao Valerio - TO, durante o peri'odo de janeiro a dezembro do exercfcio de 2023.

Tendo em vista a presente solicitagao devido a necessidade de Contratagao de pessoa
juridica especializada na prestagao dos servigos de locagao dos sistemas informatizados contendo
todos os modulos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO, durante o
peri'odo de janeiro a dezembro do exercicio de 2023.

Encaminhe os autos ao Departamento de Compras para Cotagao de Pregos nos termos do art. 23
da lei n. 14.133/2021.

Apos conclusao da pesquisa de pregos encaminhe os autos ao Departamento Financeiro para analise
da despesa frente ao orgamento correlato, bem como. a indicagao de rubrica orgamentaria.

Concluida tais etapas retornem os autos para deliberagao.

SAO VALERIO/TO, aos 14 dias do mes de dezembro de 2022
xmo Ferraz
iAaministra?ao_ 1010621

Emerson de Castro Ferraz
Secretario Municipal de Administragao

Emerson d<
Seaetario

-Sec
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DECLARACAO DE PESQUISA DE PRECO

(Art. 23 da lei n. 14.133/20211

METODOLOGIA:
Gontratagao anterior: Processo licitatorio - PREGAO PRESSENCIAL n° .002/2021
Considerando decisao do TCU (Acordao 2318/2014 - Plenario, de 03/09/2014) o qual firmou
entendimento que o processo para cotagao de pregos de mercado, a pesquisa deve levar em conta
diversas vertentes, como, por exemplo, cotagoes com fornecedores, contratos anteriores do propr/o
orqao e os firmados por outros orgaos publicos, valores registrados no Sistema Integrado de
Administragao de Servigos Gerais, bem como, atas de registro de pregos da Administragao Publica, de
forma a possibilitar a estimativa mais real possivel.

VALOR PRATICADO
VALOR ESTIMADO

DESCRICAOITEM VALOR UNIT. MENSAL

CONTRATAQAO DE PESSOA JURIDICA ESPEC1ALIZADA NA

PRESTAgAO DOS SERVigOS DE LOgAgAO DOS SISTEMAS

INFORMATIZADOS CONTENDO TODOS OS MODULOS, PARA ATENDER

A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO,

DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE

2023.

R$ 2.636,001

Qotacao de Precos oriainataria do processo de Licitatorio do ano de 2022, a saber:

Orgao Gerenciador: Prefeitura Municipal de Sao Valerio /TO.
Pregao Pressencial n°: 002/2021
Contrato n°: 008/2022
Data: 01/09/2021

. CONGLUSAO
Gonsiderando que o valor utilizado foi o mesmo na contratagao anterior, representando, portanto,

economia ao cofre municipal face a manutengao dos valores obtidos ainda em 2022.

temos: DATA SISTEM , com o valor mensal de R$: 2.636,00 (dois mil seissentos e trinta e seis reais ),

totalizando o valor anual de R$ 31.632,00 (trinta e um mil seissentos e trinta e dois reais ).

SAO"VALERIO/TO, aos 15 dias do mes de dezembro de 2022

i.JdUJt \ AjiATuL
Departamento de Compras

Odete de Paiva Costa

PortS°026l202^(5^'2021

Assim.
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DECLARACAO ORCAMENTARIA

SAO VALERIO/TO, aos 15 dias do mes de dezembro de 2022

SENHOR PREFEITO,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelencia que com vistas a Contratagao de pessoa juridica
especializada na prestagao dos servigos de locagao dos sistemas informatizados contendo todos
os modulos, para atender a demanda da prefeitura municipal de Sao Valerio - TO, durante o
periodo de Janeiro a dezembro do exercicio de 2023, existem rubrica orgamentaria para suportar
as despesas oriundas do respectivo objeto, conforme relagao abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL

DOTAQAO ORCAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:

6rgao Modalidade de
Aplicocoo

Elemento
de despesa

Grupo de
Despesa

Categoria
economica

Subfuncao Projeto/
Atividode

Funcao ProgramaUnidade
Orcamentaria

3?90332.006122. 040404.03.02.00 03.02.01

FONTE DE RECURSO:

1.500.0000.000000/ Recursos nao Vinculado a Impostos

Atenciosamente,

Secretaria de Finangas



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM: 2021-2024

X’"' Prefeuura Municipal deC;Sao Valerio
Uniio, Trabalho e Prosperidado

Adm : 2011- 20204

DESPACHO EXECUTIVO

Considerando a solicitagao da Secretaria de Administragao, anexada ao presente, visando
necessidade de Contratagao de pessoa juridica especializada na prestagao dos servigos de locagao
dos sistemas informatizados contendo todos os modulos, para atender a demanda da prefeitura
municipal de Sao Valerio - TO, durante o periodo de janeiro a margo do exercicio de 2023

Considerando que o valor utilizado toi o mesmo na contratagao anterior, representando, portanto,
economia ao cofre municipal face a manutengao dos valores obtidos ainda em 2022; Assim,

temos: DATA SISTEM, com o valor de R$ 31.632,00 (trinta e um mil seiscentos e trinta e dois reais )

Considerando a necessidade de locar softwares para uma melhor gestao publica, sendo sabido que
hoje todas as informagoes devem ser processadas pelos orgaos publicos de maneira digitalizada,

havendo a obrigatoriedade da disponibilizagao destes dados por meio eletronico e do envio dos
mesmos para o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que atraves do programa SICOM,
acompanha a execugao orgamentaria, financeira e administrativa de todos os seus jurisdicionados.

Considerando a necessidade em dar continuidade na organizagao na Administragao Publica deste
Municipio, visando dar maior celeridade aos procedimentos contabeis, financeiros, orgamentarios,
patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalizagao das atividade economicas, sociais, patrimoniais,
contabeis, orgamentaria e financeira, e, por conseguinte, cumprindo o proposito de que seja exercido
o controle na aplicagao dos recursos em conformidade com a legislagao, principalmente com a Lei
Federal n° 101/2000, sob o angulo da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e
transparency que norteiam a administragao publica.

Considerando que a Prefeitura nao dispoe de software de sua propriedade e de equipe tecnica em
seu quadro para desenvolver todos os sistemas de informatica.

Considerando que a administragao publica municipal deve primar pela eficiencia e eficacia, visando
melhorar substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboragao dos relatorios, balancetes
mensais e da consolidagao do balango geral anual, bem como de todos os relatorios exigidos pela
legislagao vigente e considerando, finalmente a necessidade de otimizagao dos procedimentos
operacionais da estrutura administrativa municipal, e que se faz necessdrio tal contratagao para
automatizagao da administragao, com software modernos e ageis que permitam uma gestao
moderna com a integragao de todos os recursos de arrecadagao e gerenciamentos administrativos,
com alimentagdo diaria de dados permitindo que sejam elaborados relatorios de acompanhamento
das atividades diarias e mensais de todos os setores, bem como a emissao de relatorios consolidados.

Considerando que a contratagao tern sua viabilidade em decorrencia das imposigoes das legislagoes
vigentes.
Considerando que o planejamento administrativo surge da necessidade de se efetuar combinagoes

tecnicas, modernas e de conceito racional, atraves de um sistema informatizado capaz de satisfazer
as exigencias legais, possibilitando agilidade e confiabilidade na obtengao de resultados, primando

pelo zelo para com os bens publico.
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Considerando que mediante a determinagao de tramitagao do procedimento, fora realizado
processo amplo com diversificagao de metodologia para fins de auferir pregos no mercado,
especialmente com levantamento de pregos em empresas do ramo pertinente ao objeto. Assevera-se
que fora considerado o art. 23 da lei n. 14.133/2021.
Considerando ainda que em cumprimento do despacho inicial o procedimento recebeu
manifestagao financeira favoravel, inclusive registrando a rubrica orgamentaria pertinente a suportar a
respectiva despesa.

Considerando que o valor total auferido esta recepcionado pelo art. 75, II c/c art. 176 da lei
14.133/2021, devidamente regulamentada no ambito deste municipio pelo Deereto de
Regulamentagao n. 028/2021.

DETERMINO, atraves do presente ato que seja realizada a contratagao, na forma direta, observando
todos os requisitos especiais da Lei n. 14.133/2021, uma vez, o valor total da despesa nao superar o
estabelecido do dispositivo legal acima asseverado e possibilitar de forma absoluta e imediata a
satisfagao do interesse publico.

Encaminhe os autos para autuagao junto ao gestor Municipal para a pratica dos demais atos
pertinentes.

Cumpra-se na forma recomendada.

SAO VALERIO/TO, aos 16 dias do mes de dezembro de 2022

A , C PAL DE SAO VALERIOPREFEITUR
Olu io dos Santos Arraes

Prefeito Municipal
ir


