
 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA 
Praça Padre Augusto Mozett, nº 400, Centro - Carutapera-MA 

CNPJ 06.903.553/0001-30, CEP: 65.295-000 
 
 

A Prefeitura Municipal de Carutapera, através do Secretário de 

Administração e Planejamento Financeiro torna público que realizará Contratação Direta 

por dispensa de licitação nos termos do art.75, II da Lei 14.133/21, ocasião em que solicita 

aos interessados que apresentem propostas de preços para a prestação de serviços de 

locação de software de gerenciamento e controle de site oficial da Prefeitura de 

Carutapera para disponibilização de informações institucionais, licitações, convênios, 

atos normativos, frota de veículos, guia da cidade, banners, notícias, LRF, E-SIC e 

ouvidoria, em atendimento à Lei nº 12. 527/11, conforme descrição e especificações 

técnicas constantes no termo de Referência Anexo. 

Por fim, esclareço que a Proposta deverá ser enviada para o e-mail 

cplcarutapera@gmail.com e/ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal de 

Carutapera, localizada na Praça Padre Augusto Mozett, nº400, Centro – Carutapera – MA, 

em até 03 (três) dias úteis a contar desta data.  

ANEXO I - Termo de Referência. 

Atenciosamente, 

 

Carutapera - MA, 25 de janeiro de 2023. 

 

__________________________________ 

William Carlos dos Anjos Machado 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Financeiro  

 Prefeitura de Carutapera -MA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.carutapera.ma.gov.br/
mailto:cplcarutapera@gmail.com
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ANEXO I 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: 

O presente Termo tem por escopo a contratação de empresa especializada em locação 
de software de gerenciamento e controle de site oficial da Prefeitura de Carutapera para 
disponibilização de informações institucionais, licitações, convênios, atos normativos, 
frota de veículos, guia da cidade, banners, notícias, LRF, E-SIC e ouvidoria, em 
atendimento à Lei nº 12. 527/11.   
2.JUSTIFICATIVA: 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de cumprir com o 
disposto na lei nº 131/09 a qual determina que os entes federados divulguem em meios 
eletrônicos de fácil acesso ao público informações contábeis, financeiras, patrimoniais, 
pessoal, planejamento e outras que permitam que o cidadão exerça o controle social dos 
atos praticados pela administração pública. 

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a partir de 2020, 
essa fiscalização passou a ser realizada por meio de procedimento de Avaliação Geral da 
Transparência dos Municípios e consiste na verificação dos Portais da Transparência dos 
Poderes e Órgãos a fim de averiguar o cumprimento das exigências estabelecidas na IN 
nº 59/2020-TCE/MA.    

Nesse sentido, é necessário a contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação de software de gerenciamento e controle do site oficial da Prefeitura 
de Carutapera, visando disponibilizar informações institucionais, licitações, convênios, 
atos normativos, frota de veículos, guia da cidade, banners, e-SIC, Ouvidoria, em 
conformidade com o disposto na Lei 12.527/11 Lei de Acesso a Informação, buscando 
cumprir com as exigências da IN nº 59/2020-TCE/MA assim como o Princípio da 
Transparência e Controle Social. 
3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMPATIBILIDADE 

3.1. Banco de dados hospedado em servidor em nuvem; 
3.2. Estar capacitado para funcionar em rede, com servidor dedicado, devendo 
inicialmente servir pelo menos 30 (trinta) estações de trabalho;  
3.3. Ser instalado nos servidores da contratante;  
3.4. Fornecer uma interação com o usuário por meio de janelas (padrão Windows).  
3.5. Utilizar preferencialmente Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, ou 
SGBD, gratuitos (My Sql, postgre) ou proprietários (MS SQL Server), sendo que o 
custo da utilização deste banco proprietário ficará inteiramente às expensas da 
contratada;  
3.6. Oferecer atualização automática de versão. Ao iniciar o sistema verificar as novas 
versões disponíveis remotamente e atualizar automaticamente;  
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3.7. Oferecer instalação via internet;  
3.8. Todos os arquivos referentes aos documentos gerados pelo sistema, deverão estar 
gravados dentro do banco de dados para maior segurança;  
3.9. Se conectar ao banco de dados remotamente;  
3.10. Permitir as atualizações de licença de uso automaticamente, buscando as 
informações remotamente;  
3.11. Disponibilizar quaisquer aprimoramentos, adequações e inovações solicitadas 
pela contratante;  
3.12. Seguir os parâmetros nacionais e internacionais de segurança da informação, 
conferindo a toda e qualquer informação, dado, comunicação ou conhecimento 
inserido no software ou por ele trabalhado os atributos de confidencialidade, 
integridade da informação, disponibilidade, autenticidade e irretratabilidade.  
3.13. Converter e inserir no software a ser licenciado toda a base de dados constante 
do software anteriormente utilizado;  
3.14. Desenvolvimento do software em linguagem PHP com Delphi no mínimo xe8; 

4 -ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 
4.1.Cadastros 

• Cadastro de notícias 
• Cadastro de galeria de fotos 
• Cadastro de vídeos 
• Cadastro de Áudios; 
• Cadastro de agentes (Prefeito, Vice e Secretários)  
• Permite adicionar o facebook na página do site  
• Permite configurar cores e temas para o site  
• Permite criar e publicar (noticias, eventos, fotos e vídeos)  
• Permite disponibilizar links  
• Permite publicar banner para frente do site  
• Permite publicar qualquer documento seja em JPG ou PDF  
• Permite cadastro completo das obras, medição, data prevista, fotos. 
• Cadastro com tela de concurso processo seletivo; 
• Cadastro de todas as licitações com tela de contratos/Aditivos; 
• Cadastro de unidades gestoras e executoras; 

4.2. Módulo Licitação:  
• Cadastro das Licitações 
• Cadastro das dispensas 
• Cadastro das Inexigibilidade 
• Cadastros de Atas de registros/Adesão 
• Cadastros das empresas inidôneas 

https://www.carutapera.ma.gov.br/
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• Cadastro de Contratos 
• Cadastro dos Aditivos 
• Cadastro do andamento dos processos 
• Cadastro de Credores 
• Cadastro de Membros  
• Cadastro de Comissões 
• Cadastro de Parcerias 
• Cadastro de Termo de Fomento 
• Impressão de Relatórios (Boletim do dia, Avisos, Relatórios de Publicações) 
• Visualização desses dados em site; 

4.3.Módulo Convênios:  
• Cadastro de convênios (Campos: Nome Convenente, Responsável convenente, 

numero convenio, valor das parcelas, Nome Concedente, Responsável 
Concedente, Valor do convenio). 

• Vinculação do Contrato 
• Cadastro de Concedente 
• Cadastros de Convenente 
• Cadastros de tipo de convenio 
• Relatórios gerenciais 
• Visualização desses dados em site; 

4.4.Atendimento aos portais:  
• LRF (Lei de Acesso à Informação); 
• Portal de despesas e receitas; 
• Integrado ao E-sic; 
• Publicações de leis e outros documentos;  
• Integrado à Ouvidoria; 
• Licitações; 
• Convênios; 

4.5.O Município: 
• A Cidade; 
• História; 
• Praças; 
• Sítios; 
• Postos de saúde; 
• Distritos; 
• Escolas; 
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• Prédios públicos; 
• Eventos; 

4.6.Publicações documentos oficiais: 
• Cadastro de Leis; (Com busca avançada no site) 
• Cadastro de Portarias; 
• Cadastro de Decretos; 
• Cadastro de Editais; 
• Cadastro de Resoluções 
• Cadastro de Processo seletivo 
• Cadastro de qualquer tipo de documento; 
• Cadastro da Lei de Responsabilidade Fiscal 
• Cadastro de Diárias de Viagens 

4.7.Módulo Covid 19:  
• Vinculação de diárias 
• Vinculação do Contrato 
• Vinculação de portarias 
• Vinculação de legislação 
• Vinculação de receitas e despesas 
• Vinculação de detalhamento pessoal 
• Cadastro do boletim diário 
• Página exclusiva do COVID 

4.8. Integrações:  
• Possibilitar integrar com sistema contábil; (De outras empresas) 
• Possibilitar integrar com sistema de folha de outras empresas; 
• Importar do TCE informações básicas como agentes, credores; 

4.9.Módulo LC131:  
• Cadastro de Despesas extra orçamentária 
• Cadastro de Despesas orçamentária 
• Cadastro de receita extra orçamentária 
• Cadastro de receita orçamentária 
• Cadastro de empenhos 
• Cadastro de liquidações 
• Cadastro de pagamentos 
• Relatórios gerenciais comparativos entre empenho, liquidação e pagamento. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

https://www.carutapera.ma.gov.br/
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5.1 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, sem qualquer falha, acatando as 
determinações da fiscalização da Administração, sem prejuízo de sua própria fiscalização, 
obedecendo rigorosamente as Cláusulas e condições contratuais, bem como: 

a) Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Prefeitura. 

b) Implantar, imediatamente os sistemas após o recebimento da autorização de início 
dos serviços. 

c) Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução 
dos serviços que a Contratante julgar necessárias conhecer ou analisar. 

d) Fornecer suporte técnico para atender as necessidades com relação a execução dos 
sistemas e garantir o seu pleno funcionamento. 

e) Prestar treinamento aos usuários do sistema para dar conhecimento, conceitos, 
regras ou habilidades necessárias à operacionalização do software, objeto da 
presente licitação. 
 

6-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
6.1. São obrigações da CONTRATANTE:  
6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA; 
6.3. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor 
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos; 
6.4. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o 
caso;  
6.5. Efetuar o pagamento da contratada no prazo de até 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da Nota Fiscal.  

 
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em parcelas mensais, na 
moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura dos serviços prestados no mês imediatamente anterior, devidamente 
atestada por servidor designado para este fim, por meio de ordem bancária emitida em 
nome da proponente, para crédito na conta corrente por ela indicada, uma vez 
satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato.  
7.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, à CONTRATADA, através 
de deposito em conta corrente, agência e banco indicados pela mesma.   
7.3. O pagamento estará condicionado à comprovação por parte da Contratada, de sua 
regularidade fiscal por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, 
devidamente atualizadas.   
7.4. Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no subitem 6.1, por 
culpa da Contratante, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
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(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde 
que, para tanto, não tenha concorrido à Contratada.   
7.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

 
8 DA FISCALIZAÇÃO: 

8.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será 
fiscalizado por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições 
previstas, nos termos do art. 117 da |Lei 14.133/21.  

8.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por 
quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de produto 
inadequado ou de qualidade inferior, inclusive perante terceiros, não implicando 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes diante destes. 

 
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA: 

a. A despesa decorrente do objeto deste Termo de Referência correrá por conta de 
recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura. 

 
10. DAS SANÇÕES E MULTAS CONTRATUAIS:  

a. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Carutapera, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
b. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo de Referência, a Prefeitura Carutapera poderá garantida a prévia defesa, aplicar 
as sanções previstas no art. 156 da Lei 14.133/21.  
b.1. Advertência;  
b.2. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução 
dos serviços, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de 
Empenho, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, uma vez 
comunicada oficialmente;  
b.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, contados da comunicação oficial;   
b.4. Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração por 
prazo não superior a 02 (dois) anos;  
b.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura, pelos prejuízos resultantes 
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.   
b.6. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos 
pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Carutapera ou cobradas diretamente 
da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com 
as demais sanções previstas neste tópico.   
b.7.A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei.  

 
11. PRAZO DE VIGÊNCIA 

11.1.O contrato em decorrência desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses, a 
partir da data de assinatura, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21. 

 
Carutapera -MA, 19 de dezembro de 2022. 

 
 

_________________________________ 
William Carlos Dos Anjos Machado 

                    Secretário Municipal de Administração 
                          Prefeitura de Carutapera -MA 

 
   Aprovo o presente Termo de Referência 

                                                                                           Em, 19/12/ 2022 
 

                                                                                          Airton Marques Silva 
Prefeito Municipal – Carutapera -MA 
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	Airton Marques Silva

