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OFÍCIO nº 823/2022 

Ao 
limo. Sr. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 11.415.068/0001-58 

Dom Eliseu - P A, 12 de dezembro de 2022. 

GERSILON DA SILVA GAMA - PREFEITO MUNICIPAL DE DOM ELISEU 

Senhor Prefeito, 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARES) PARA 
ATENDIMENTO A GERAÇÃO DO E-CONTAS DO TCM/P A, ATENDIMENTO AS NORMAS 
DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, CONTENDO OS MÓDULOS DE 
(CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, HOSPEDAGEM DE DADOS, GESTOR DE 
NOTAS FISCAIS E ALMOXARIFADO), NO INTUITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU. 

Da Justificativa: 

Diante da necessidade de prestação de serviços, no que tange a "Contratação de empresa 
especializada em locação de software para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Dom 
Eliseu -PA", Ressaltamos a Vossa Excelência que é com o objetivo de suprir as necessidades desta 
Prefeitura. 

Justifica-se a contratação da Empresa, pois presta serviços de licenciamento, implantação, 
treinamento e manutenção de sistema integrado de Gestão Pública (Softwares) para atendimento a 
geração do E-Contas do TCM/P A, tendo em vista as constantes mudanças na área, bem como diante 
da inexistência de empresas capacitadas e especializadas no quadro geral pessoal da Prefeitura 
Municipal de Dom Eliseu/P A. 

Com grata satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer 
esclarecimento. 

Atenciosamente, 

Dom Eliseu-PA, 12 de dezembro de 2022. 

E SILVA SOUSA 
Avenida Antonio Jesus de Oliveira, S/N, Jardim Primavera, Dom Eliseu/PA - CEP: 68.633-000 
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1. DO OBJETO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 11.415.068/0001-58 

Secv-et,.fria fv'luV\icipal de Saúde 

TERMO DE REFERÊNCIA 

O objeto da contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento, 
implantação, treinamento e manutenção de sistema integrado de gestão pública (softwares) para 
atendimento a geração do e-contas do TCM/P A, atendimento as normas de contabilidade aplicadas 
ao setor público, contendo os módulos de ( contabilidade, licitação, patrimônio, hospedagem de 
dados, gestor de notas fiscais e almoxarifado), no intuito de atender às necessidades da Prefeitura de 
Dom Eliseu, pelo período de 12 (doze) meses ou da assinatura do contrato até o fim do exercício 
fiscal. 

Item Especificações Unid. Quantidade Valor 

01 

Contratação de empresa para 
prestação de serviços de licenciamento, 
implantação, treinamento e manutenção de 
sistema integrado de gestão pública 
(softwares) para atendimento a geração do e-
contas do TCM/P A, atendimento as normas 
de contabilidade aplicadas ao setor público, 
contendo os módulos de ( contabilidade, Mês 
licitação, patrimônio, hospedagem de dados, 
gestor de notas fiscais e almoxarifado), no 
intuito de atender às necessidades da 
prefeitura municipal de Dom Eliseu, pelo 
período de 12 (doze) meses ou da assinatura 
do contrato até o fim do exercício fiscal. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

12 (doze) meses ou da 
assinatura do contrato até o 

fim do exercício fiscal. 

R$ 1.597,15 por 
mês 

2.1 O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, ATRAVÉS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DOM ELISEU, conforme determina a legislação específica, pretende realizar o 
devido processo para a Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento, 
implantação, treinamento e manutenção de sistema integrado de gestão pública (softwares) para 
atendimento a geração do e-contas do TCM/P A, atendimento as normas de contabilidade aplicadas 
ao setor público, contendo os módulos de (contabilidade, licitação, patrimônio, hospedagem de 
dados, gestor de notas fiscais e almoxarifado), no intuito de atender às necessidades da Prefeitura de 
Dom Eliseu, pelo período de 12 (doze) meses ou da assinatura do contrato até o fim do exercício 
fiscal. 
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Diante da necessidade de prestação de serviços, no que tange a "Contratação de empresa 
especializada em locação de software para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Dom 
Eliseu -PA", Ressaltamos a Vossa Excelência que é com o objetivo de suprir as necessidades desta 
Prefeitura. 

Justifica-se a contratação da Empresa, pois presta serviços de licenciamento, implantação, 
treinamento e manutenção de sistema integrado de Gestão Pública (Softwares) para atendimento a 
geração do E-Contas do TCM/P A, tendo em vista as constantes mudanças na área, bem corno diante 
da inexistência de empresas capacitadas e especializadas no quadro geral pessoal da Prefeitura 
Municipal de Dom Eliseu/P A. 

3. ESCOPO GERAL DOS TRABALHOS 
a) O trabalho de locação a ser contratada, relacionada no item 1, compreende a atividade abaixo 

relacionada, conforme o que dispõe este Termo de Referência e o que disporá o Contrato a ser 
celebrado entre as partes. 

b) A contratada deverá exercer o seguinte procedimento: 
- Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento, implantação, 

treinamento e manutenção de sistema integrado de gestão pública (softwares) para atendimento a 
geração do e-contas do TCM/P A, atendimento as normas de contabilidade aplicadas ao setor 
público, contendo os módulos de ( contabilidade, licitação, patrimônio, hospedagem de dados, gestor 
de notas fiscais e almoxarifado), no intuito de atender às necessidades da prefeitura municipal de 
Dom Eliseu, pelo período de 12 (doze) meses ou da assinatura do contrato até o fim do exercício 
fiscal. 

4. PAGAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
4.1. O pagamento pela realização dos serviços será realizado mensalmente e efetuado até o 1 Oº 

(décimo) dia útil do mês subsequente ao mês de referência. 
4.2. Para efeito do pagamento, a contratada deverá atender as exigências legais quanto à 

emissão de comprovação fiscal (nota fiscal/recibo). 

5. DURAÇÃO DO CONTRATO 
5.1. O contrato de trabalho, objeto deste processo, é de 12 (doze) meses ou da assinatura do 

contrato até o fim do exercício fiscal, podendo ser renovado por igual período, atendendo 
necessidades das partes envolvidas. No caso de renovação, o reajustamento da remuneração será 
objeto de negociação. 

6. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1 O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio 
de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. A responsabilidade pela condução do certame será da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu. 
7 .2. Eventuais despesas administrativas geradas externamente em atendimento ao objeto 

contratado serão suportadas pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: ll.415.068/0001-58 

Dom Eliseu, 12 de dezembro de 2022. 

CLEUDE NEID LVA SOUSA 

Secretário. MuVticipo.{ de Saúde 
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