
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

BUJARU (PA), 06 de Janeiro de 2021. 

Oficio no 01 1/2021 

Para: Gabinete do Prefeito 

Att. Miguel Bernardo da Costa Júnior 

Prezado Senhor: 

Sirvo-me do presente, para cumprimentá-lo e, solicitar a V. sa  o Procedimento 
Administrativo adequado para Contratação de Empresa Especializada para 
Implantação, Treinamento, Consultoria. Assessoria Técnica, Manutenção, 
atualização, suporte e Fornecimento de Licença de Uso (Locação) de Sistemas 
(Software) Integrados de Gestão Pública nas Áreas de Contabilidade Pública 
(Geração do E-Contas TCMIPA), Licitações e Publicação/Hospedagem de 
dados na forma da LC 131/2009, Lei 12.52712011 e Decreto 7.185/2010, para 
atender a Prefeitura Municipal de Bujaru. Conforme Termo de referência em 
Anexo. 

A singularidade dessa prestação de serviços está fincada na qualidade, na 
eficácia e nos benefícios que o sistema de software apresentado pela empresa 
contratada irá proporcionar ao desenvolvimento das atividades administrativas, 
impedindo, portanto, que a aferição da competição seja plena. 

A razão de escolha do prestador de serviços para celebrar tal contrato foi à 
empresa SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ n° 
83.735.357/0001-45, cito Rodovia do Mano Covas, n°615, Lote 47 casa 47a,  Bairro: 
coqueiro, CEP: 67.113-330, Ananindeua-Pá, por apresentar todos os documentos 
necessários, comprovando a sua notória especialização no campo de sua 
especialidade profissional com desempenho e experiências em desenvolvimento de 
suas atividades de seus trabalhos sendo essencial e indiscutível a mais adequada à 
plena satisfação do objeto do contrato. 

Cabe justificar o preço, cujo valor total do contrato é de R$ 88 800,00 
(oitenta e oito mil e oitocentos reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas de R$ 
7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), verifica-se que os preços ofertados estão 
compatíveis com os praticados no mercado. 

Certos de contarmos com a vossa atenção e Provdência, votos de 
estima consideração e apreço. 

Atenciosamente,  

Rui Guimarães da Silva 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 
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TERMO DE REFERENCIA 

1 flBJETO: 
Contratação de Empresa Especializada para Implantação, Treinamento, 

Consultoria. Assessoria Técnica, Manutenção, atualização, suporte e Fornecimento 
de Licença de Uso (Locação) de Sistemas (Software) Integrados de Gestão Pública 
nas Áreas de Contabilidade Pública (Geração do E-Contas TCM/PA), Licitações e 
Publicação/Hospedagem de dados na forma da LC 131/2009, Lei 12.527/2011 e 
Decreto 7.185/2010, para atender a Prefeitura Municipal de Bujaru. 

2.JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se pela necessidade de operacionalizar e controlar de forma 
eficiente e integrada todo o processo de gestão administrativa da Prefeitura 
Municipal de Bujaru, para atendimento as Leis de Administração Pública. 

3. ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS: 

Os sistemas/módulos acima mencionados devem permitir a total 
integração entre eles, ser compatíveis com e-social e com os sistemas do Tribunal 
de Contas do Estado do Pará, ser necessariamente eficientes para alimentação no 
SIM/AM, SIAP e eventual outros sistemas que o Tribunal de Contas venha a criar, 
bem como ser gerador de informações para demais sistemas de uso obrigatórios e 
criados por Lei específica (Sefip, Gfip, Rais, Caged, Dirj, etc..). 

4. AMBIENTE OPERACIONAL: 
O sistema de informações terá que ser mantido em servidor de banco de 

dados da Prefeitura Municipal de Bujaru/PA. 

S. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 
5.1. Propiciar o fluxo automatizado de informações entre setores e usuários, sem 
necessidade de execução de quaisquer programas de importação e/ou exportação 
de dados. 
5.2. Conter Gerenciador de Banco de Dados Relacional, com controle transacional, 
e com recursos para garantir a integridade e recuperação dos dados através de 
"backup" e "restore". 
5.3. Utilizar protocolo TCP/IP como protocolo básico de comunicação entre as 
estações e o servidor; 5.4. Manter integridade do banco de dados em casos de 
queda de energia, falhas de software ou hardware; 
5.5. Ser multiusuário; 
5.6 Possibilitar o registro de usuários e a definição de suas permissões e acessos, 
individualizáveis por programa, inclusive com definição de poderes incluírem, alterar, 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

www.bujaru.oa.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 

consultar e/ou excluir informações; 5.7. Possibilitar que o usuário acesse às 
funcionalidades permitidas a partir de qualquer terminal da rede; 
5.8. Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema deverá recuperar-se, de 
modo a resguardar a última transação executada com êxito, mantendo a integridade 
da base de dados; 
5.9. Possibilitar e garantir a limpeza de todos os dados relacionados aos dados 
eliminados, preservando a consistência e a integridade relacional dos dados 
restantes. 
5.10. Efetuar automaticamente cópia de segurança do banco de dados diariamente. 

6. DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO: 
Os serviços compreendidos deverão ser executados na, forma diária, de 

acordo com o fluxograma e cronograma estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Bujaru, efetuando as entregas dos mesmos aos órgãos competentes, na forma da 
legislação vigente. 

7. DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO: 

O pagamento será em 12 (doze) parcelas mensais de igual valor. 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa decorrente da contratação correrá à conta de recursos específicos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Bujaru ou a ele provisionados, 

os quais serão discriminados na nota de empenho e no termo contratual. 

9. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços contratados deverão ser prestados na sede da Prefeitura 

Municipal de Bujaru, Estado do Pará, e/ou no escritório do contratado quando for o 

caso. 

10. DO SUCEDÂNEO LEGAL DO CONTRATO: 

A contratação desse serviço não implica vínculo empregatício de qualquer 

natureza, podendo a rescisão do contrato ocorrer nos termos do art. 79 da lei n° 

8.666/93. A contratação será regida pela lei n° 8.666/93, pela lei n° 8.906/94, e pelas 

disposições do Código Civil. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Não haverá reajustamento, podendo haver acréscimos e supressões. 
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