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SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 
 
 

Em, 01 de fevereiro de 2019. 

 
 

Ao 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ-PARÁ 
Vereador ADAILTON DA SILVA REIS 

 
 

Ante a necessidade de atendimento a gestão mais eficaz dos recursos  

públicos, especialmente em relação às novas normas editadas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional detalhada na 6ª edição do Manual da Contabilidade Aplicada ao 

setor Público, instituído pela Portaria Conjunta STN/SOF n° 01 de 10 de dezembro de 

2014 e pela portaria STN N° 700 de 10 de dezembro de 2014. 

 
Faz-se necessária a contratação de empresa habilitada e qualificada para a 

locação de softwares de gestão contábil e orçamentária para o atendimento das 

necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará/PA. 

 
Por oportuno, anexo a este expediente um memorial de serviços mínimos para 

o atendimento das necessidades desta Câmara. 
 

 

Atenciosamente, RAIMUNDO 
NONATO 
BONFIM DE 

 
Assinado de forma 
digital por RAIMUNDO 
NONATO BONFIM DE 
SOUZA:43992862291 

SOUZA:4399286 Dados: 2019.02.01 

2291 23:39:43 -03'00' 

 

RAIMUNDO NONATO BONFIM DE SOUSA 
Secretário Geral 
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MEMORIAL DE SERVIÇOS 
 
1. DO OBJETO 
Constitui objeto do presente processo a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de uso (locação) de softwares de gestão contábil e orçamentária para o 
atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará/PA. 

 

2. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
A locação do software compreenderá todas as características abaixo listadas, as quais 
não se encerram em um rol taxativo, devendo estas ser interpretadas como o rol 
mínimo das funcionalidades que cada software deverá possuir, ressaltando que todos 
deverão permitir à criação de arquivos de acordo com as normas internas do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Pará em um ambiente multiusuário, que permita à 
realização de tarefas simultâneas em tudo observado as diretrizes da Secretaria do 
Tesouro Nacional detalhada na 6ª Edição do Manual da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, instituído pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10 de dezembro de 
2014 e pela Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014. 

 

• (Locação de Sistemas de Gestão Pública, nas áreas de contabilidade pública 
geração e-contas TCM-PA); 

• Publicação e hospedagem de dados. 
 

3. DAS DIRETRIZES 
3.2. O contratado obriga-se a: 
3.3. Desempenhar os serviços ora contratados e enumerados na Cláusula segunda, 

com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, 
resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e 
independência profissional. 

3.4. A fornecer a CONTRATANTE, nas dependências de seu escritório profissional, 
dentro do horário regular de expediente, todas as informações relativas ao 
andamento dos serviços contratados. 

3.5. O CONTRATADO não se responsabiliza pelas consequências de quaisquer 
informações ou declarações inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, 
bem como por omissão própria da CONTRATANTE ou decorrente de desrespeito às 
orientações prestadas. 

 

4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO VALOR LIMITE DA 
CONTRATAÇÃO 
4.2. Os serviços objeto desta proposta serão executados na sede da Câmara 
Municipal de Ipixuna do Pará ou no escritório do contratado, sendo obrigatória visitas 
rotineiras de no mínimo 4 (quatro) vezes por mês. Caso por algum motivo seja 
necessário o serviço ser prestado no Escritório, o mesmo poderá executar os serviços 
discriminados nesta proposta, através da utilização de pessoal de sua inteira 
responsabilidade técnica e contratual, como também com a colaboração eventual e 
solicitada de funcionários da Câmara Municipal, lotados nos setores de sua atuação, 
aos quais dará orientação e treinamento específico para as funções que se proponha 
à executar, ficando responsável pela supervisão e fiscalização desses serviços. 
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5. OBRIGAÇÕES GERAIS DA FUTURA CONTRATADA 
5.2. A empresa contratada deverá fornecer os serviços de suporte e manutenção, 
consistente no apoio e orientação técnica para a utilização de todos os sistemas, 
através de informativos, suporte via internet, suporte telefônico e treinamentos, bem 
como os esclarecimentos de dúvidas através de telefone, fax, e-mail ou correios 
durante o horário de funcionamento da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará/PA. 
5.3. A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, durante a 
vigência do contrato, os serviços de suporte e manutenção que consistem em apoio e 
orientação técnica na forma descrita no item anterior; 
5.4. A CONTRATADA fornecerá treinamento inicial de uso, relativo ao funcionamento 
e operação dos programas, para os funcionários designados pela CONTRATANTE, 
devendo tal treinamento ser realizado na sede da CONTRATANTE; 
5.5. A CONTRATADA deverá capacitar os técnicos da CONTRATANTE com repasse 
total da tecnologia utilizada. 

 

6. DAS PENALIDADES 
6.2. . O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer das normas contratuais 
implicará na rescisão contratual e aplicação de penalidade de multa conforme definido 
e no contrato. 
6.3. São também hipóteses de penalidades as multas consignadas nas respectivas 
normas. 

 
7. DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO 
7.2. Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor, ou outro índice que vier a substituí-lo, ou a repactuação do 
preço do Contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da 
data de sua assinatura ou da data de sua última repactuação ou reajuste. 
7.3. O pedido de repactuação deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos 
aumentos dos custos originais, próprios e exclusivos da execução contratual. 

 
8. DO FISCAL DO CONTRATO 
O fiscal do contrato será designado pela autoridade competente. 

 
 

Ipixuna do Pará/PA, 01 de fevereiro de 2019. 

Assinado de forma digital por 
RAIMUNDO NONATO BONFIM 

BONFIM DE DE SOUZA:43992862291 

SOUZA:43992862291 Dados: 2019.02.01 23:39:08 

RAIMUNDO NONATO BONFIM DE SOUSA 
Secretario Geral 

RAIMUNDO NONATO 


