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TERMO DE REFERENCIA 

1.OBJETO 
1.1 1.1 O presente Termo de Referencia tem por finalidade definir os elementos que norteiam 
a Contrata~~o de empresa especializada em presta~~o de servi~os na manuten~ao corretiva do 
Windows server, manuten~ao em informatica a manuten~ao em equipamentos audiovisual, 
Para atender aos interesses da Camara Municipal de Mirassol D'Oeste. 

ITEM DESCRI~AO/ 
ESPECIFICA~AO*

Codigo 
PADRAO 

TCE 
Contrata~ao de empresa especializada 
em presta~ao de servi~os na manuten~ao 
corretiva do Windows server, 
manuten~ao em informatica e 
manuten~ao em equipamentos 
audiovisual, Para atender aos interesses 
da Camara Municipal de Mirassol 
D' Oeste 

218840-6 

QTD. VALOR VALOR 
UNIT.** TOTAL 

12 R$ R$ 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1 Justifica-se a presente contrata~ao visando a presta~ao de servi~os de informatica na 
manuten~ao do Windows server, manuten~ao em informatica (microcomputadores, 
impressoras, scanners, servidor de arquivos, rede, perifericos), manuten~ao em aparelhos de 
telefonia (PABX e outros) a manuten~ao em equipamentos audiovisual (aparelhos de 
sonoplastia, de mesa de som, microfones, Datashow, a outros), tom manuten~ao corretiva e 
consultoria em tecnologia da informa~ao Para atender aos interesses da Camara Municipal de 
Mirassol D'Oeste. 

3. ESPECIFICA~(~ES BASICAS DA EXECU~AO DOS SERVI~OS 
3.1 assistencia tecnica, manuten~ao nos servi~os do Windows server, incluindo tambem o 
servidor AD, como as diretivas de seguran~a da rede interna; 
3.2 manuten~ao no dominio cmm.intranet, unifica~~o dos servi~os de rede um servidor, alem 
de incluir todas as maquinas no dominio criado; 
3.3 suporte, manuten~ao a organiza~ao logica da rede, manuten~ao da faixa de IP da rede 
bem como o ajuste dos equipamentos que la se encontram no parque computational da 
mesma; 
3.4 assistencia tecnica, manuten~oes corretiva a reposi~ao de peas de computadores, 
impressoras, Internet, roteadores, switch, scanners, servidor, rede, perifericos, aparelho 
audiovisual, microfones e telefonia (PABX) 

4. DOS PRAZOS, CONDI~~ES E LOCAL DE ENTREGA 
4.1 O prazo Para inicio dos servi~os sera logo apos a emissao da ordem de servi~os; 
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4.2 - Os pagamentos deverao ser efetuados ate o 5° (quinto) dia do mes subsequente ao do 
vencimento depois da apresenta~ao da nota fiscal e da atesta~ao da realiza~ao dos servi~os 
pela area competente. 
4.3 - O prazo de execu~ao dos serviros sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a 
criterio da administra~ao, em conformidade com a legisla~ao vigente. 
4.4 Na proposta de pre~os deveram Constar as especifica~oes detalhada do item, tipo ou 
modelo e quantidade solicitada, o valor unitario e total, em moeda nacional, em algarismo e 
por extenso, ja considerando todas as despesas, tributos, impostos e demais despesas que 
incidam direta ou indiretamente sobre os servi~os, mesmo que nao estejam registrados nestes 
documentos. 
4.5 A proposta devera ter validade minima de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da 
assinatura do contrato. 
4.6 Os servi~os deverao ser executados na sede da Camara Municipal de Mirassol D'Oeste, 
no Edificio Leocido Pereira Benevides, Rua Juscelino Kubistchek, n° 3226, Centro - Mirassol 
D'Oeste-MT, no horario das 07:OOhs as 13:OOhs de segunda a sexta-feira, telefones Para 
contato (65)3241-1454, 3077 ou 2454. 
4.7 Os e servi~os licitados serao fiscalizados por servidor designado e responsavel pelo 
acompanhamento e fiscaliza~ao do contrato. 

5. DOS REAJUSTES 
5.1. Os pre~os pactuados nao sofrerao reajustes no decorrer do contrato, salvo em caso de 
prorroga~ao, que tera por base o IGPM/FGV. 

6. DA DOTA~AO OR~AMENTARIA 
Elemento de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00: Servi~os de tecnologia da informa~ao e 
comunica~ao 
Compl. Elem. Despesa: 33.90.40.07.00.00- servi~os tecnicos profissionais de TIC 

7. DA FISCALIZA~AO 
7.1 Nos termos do artigo 67, paragrafo 1 °, da Lei n.° 8.666/93, a Camara Municipal de 
Mirassol D'oeste-MT designara um representante para acompanhar e fiscalizar a execu~ao do 
contrato, determinando o que for necessario a regulariza~ao das falhas ou defeitos 
observados. 
7.2 O (s) responsavel (is) pela fiscaliza~ao e acompanhamento do processo e o SR. 

ABRAAO PARACATU VIEIRA e Como suplente o SR. JOLDEMAR AGUERO. 
7.3 Sera anotando em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execu~ao e 

determinando o que for necessario a regulariza~ao de falhas ou defeitos observados. 
7.4 A fiscaliza~ao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfei~oes tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em 
corresponsabilidade da Administra~ao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
7.5 O representante da Administra~ao anotara em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas com a execu~ao do contrato, indicando dia, mes a ano, bem Como o nome dos 
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regulariza~ao 
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das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente 
para as providencias cabiveis. 
7.6 A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servi~os 
prestados, se em desacordo com as especifica~oes. 
7.7 Quaisquer exigencias da fiscaliza~ao, inerentes ao objeto do Contrato, deverao ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem onus para a CONTRATANTE. 
7.8 As decisoes e providencias que ultrapassaram a competencia do representante deverao 
ser solicitadas a seus superiores em tempo habit para ado~ao das medidas convenientes. 
7.9 A existencia da fiscaliza~ao da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou alerta 
a responsabilidade da CONTRATADA na presta~ao dos servi~os a serem executados. 
7.10 A CONTRATANTE podera exigir afastamento de qualquer funcionario ou preposto 
da CONTRATADA que venha a causar embara~o a fiscaliza~ao ou que adote procedimentos 
incompativeis com o exercicio das fun~oes que the forem atribuidas. 

8. OBRIGA~OES DO CONTRATANTE 
8.1 A Camara Municipal de Mirassol D'oeste durante a vigencia do Contrato 

compromete-se a: 
8.2 Expedir a ordem de servi~o para inicio da execu~ao dos servi~os; 
8.2.1 Efetuar a atesta~ao das notas fiscais, apos conferencia dos servi~os executados; 
8.2.2 Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obriga~oes 
contratuais, inclusive permitir o livre acesso de tecnicos da CONTRATADA as 

dependencias da Camara, relacionadas a execu~ao do Contrato; 
8.2.3 Fornecer informa~oes necessarias para levantamento de dados e outros; 

9. OBRIGA~OES DA CONTRATADA 
9.1 Alem das responsabilidades resultantes da Lei Federal n.° 8.666/93, a empresa a ser 

contratada devera: 
9.2 Iniciar a presta~ao dos servi~os imediatameiite apos a assinatura do Contrato; 
9.2.1 Realizar, por seus proprios meios, todos os procedimentos e gestoes necessarias ao 

cumprimento do objeto a ser contratado; 
9.2.2 Comunicar a CONTRATANTE por escrito, qualquer anormalidade nos servi~os e 

prestar os esclarecimentos julgados necessarios; 
9.2.3 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informa~ao acerca da presta~ao 

dos servi~os deste Termo de Referencia, sem previa autoriza~ao da CONTRATANTE; 
9.2.4 Manter-se, durante toda a execu~ao do Contrato a ser celebrado, em compatibilidade 

com as obriga~oes a serem assumidas e com as condi~oes de habita~ao de seguridade social 
na licita~ao; 

9.2.5 Acolher as solicita~oes CONTRATANTE sujeitando-se ao acompanhamento sobre a 
presta~ao dos servi~os, inclusive prestando os esclarecimentos as reclama~oes formuladas; 

9.2.6 Cumprir os postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal 
referente aos servi~os a serem contratados; 

9.2.7 Ser responsavel direta e exclusivamente pela presta~ao dos servi~os, objeto deste TR, 
respondendo civil e criminalmente por todos os atos ou omissoes que vier a causar, direta 
ou indiretamente a CONTRANTE ou a terceiros, desde que devidamente comprovada sua 
culpa; 



9.2.8 Assumir todos os custos com transporte, alimenta~ao, hospedagem, todos os encargos 
trabalhistas, previdenciarios e tributarios, nao cabendo nenhum ressarcimento pela 
CONTRATANTE. 

10. CONSIDERA~OES FINAIS 
10.1 A Camara nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela empresa 
vencedora do certame licitatorio, referente a contrata~ao com terceiros, ainda que vinculados 
a execu~ao do contrato a ser celebrado. 
10.2.E vedada a cessao ou transferencia, total ou parcial, de quaisquer direito e/ou 
obriga~oes inerente ao contrato por qualquer das partes. 

Mirassol D'Oeste-MT., 11 de abril de 2022. 

Elaborador: 

De acordo: 

~~ ~~ ~~~ 
Igor Eduardo DeTMoura Trindade 

Secretario da Comissao de Licita~ao 
I'ortaria 20-2022 

ELTON CESA 
Presidente 

QUEIROZ 
Municipal 


