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TERMO DE REFERÊNCIA  

  
OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA 
PERPÉTUA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE 
SOLICITAÇÕES COM COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, COM 
O SEGUINTE MÓDULO: OBRAS, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, 
SANEAMENTO, FAZENDA PÚBLICA, OUVIDORIA, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, 
MEIO-AMBIENTE, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COM APLICATIVO DE 
SERVIÇOS AO CIDADÃO E APLICATIVO DE SERVIÇOS AO GESTOR, COM 
ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E  
EVOLUTIVAS, INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E 
ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS FORNECIDOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 
 
1. OBJETIVO:  

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo definir as especificações 
técnicas, os requisitos obrigatórios e as condições necessárias para o fornecimento de 
licenças de uso do software integrado de gerenciamento e monitoramento de 
solicitações com comunicação entre secretarias, departamentos e munícipes. A 
Solução integrada deverá permitir o gerenciamento de solicitações, denúncias e 
manifestações, enviadas via aplicativo pelos munícipes. 
1.2. O software  deverá ser obrigatoriamente 100% Web, permitindo o acesso 
por qualquer navegador ou dispositivo móvel que possua acesso à internet. 
1.3. O aplicativo deverá funcionar online e offline, a ferramenta tem que 
possibilitar o acesso com internet ou sem internet. 
1.4. A aquisição contemplará:  

 
2. Licença perpétua de software integrado de gerenciamento e monitoramento de 

solicitações com comunicação entre secretarias e departamentos, com o 
seguinte módulo: obras, saúde, assistência social, educação, saneamento, 
fazenda pública, ouvidoria, infraestrutura e urbanismo, meio-ambiente, 
planejamento e administração, com aplicativo de serviços ao cidadão e 
aplicativo de serviços ao gestor 

 
3. JUSTIFICATIVA:  

3.1. A CONTRATANTE, diante das mudanças tecnológicas de comunicação 
entre organismos, empresas e pessoas. Tem a necessidade de implantar um sistema 
de comunicação entre secretarias, departamentos e munícipes. 
3.2. Os benefícios são, dentre outros, na possibilidade da rápida resposta, 
eficiência na informação, atendimento às demandas com clareza, garantindo o registro 
das solicitações, o encaminhamento aos setores que são responsáveis pelo 
atendimento.  
3.3. Faz-se necessário, portanto, definir e implantar novas tecnologias de 
comunicação, via sistema que permite o acesso de todos os envolvidos e proporcione 
a capacidade de registrar os atendimentos. 
3.3.1. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E APLICATIVO:  
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3.3.1.1. Os serviços de implantação da Solução serão supervisionados pela 
CONTRATANTE, através de servidor (es) designado (s) para esta atividade, 
preliminarmente ao início da execução, durante a execução e até o término da 
execução;  
3.3.1.2. A CONTRATADA deverá entregar o software e aplicativo implantado, com 
manual de usuário, treinamento para 50 servidores, aulas de vídeo que ficarão 
disponíveis para os munícipes acessar de forma gratuita. 
3.3.1.3. A CONTRATADA deverá instalar os softwares em até 30 (trinta) dias úteis, a 
contar da assinatura do contrato;  
3.3.1.4. Os serviços de implantação dos softwares devem incluir, no mínimo:  
3.3.1.4.1. Instalação e configuração do ambiente tecnológico e operacional da 
Solução proposta, na infraestrutura própria da CONTRATANTE montada em local 
indicado. 
3.3.1.4.1.1. Entende-se por instalação, a atividade de deixar o software 
operacional, permitindo seu uso no estado original, sem, ainda, as devidas 
configurações e customizações.   
3.3.1.4.1.2. Entende-se por configuração, a situação em que os requisitos de 
tecnologia e funcionalidade obrigatórios são atendidos sem a necessidade de 
alteração no código-fonte do Software ou de desenvolvimento de novos módulos, ou 
seja, o requisito está incorporado de forma nativa no Software, podendo necessitar 
apenas de ajustes de parâmetros quando de sua instalação.  
3.3.1.4.1.3. Customizar significa introduzir modificações, inclusive em seu 
código-fonte, que o tornem aderentes às necessidades particulares da organização ou 
linha de negócio.  
3.3.1.4.1.4. O software proposto deverá atender obrigatoriamente e de forma 
nativa, sem necessidade de customização, os requisitos técnicos contidos neste 
Termo de Referência.  
3.3.1.5. Todos os serviços deverão ser prestados na sede da CONTRATANTE. 
3.3.1.6. A CONTRATADA deverá, durante o período de capacitação e implantação 
do sistema, realizar transferência das técnicas e métodos utilizados à equipe técnica 
da CONTRATANTE, proporcionando-lhe a habilidade para configurar e administrar a 
Solução proposta.  
3.3.2. TREINAMENTO  
3.3.3. A CONTRATADA deverá realizar treinamento na solução para 
colaboradores indicados pela CONTRATANTE. O treinamento será obrigatoriamente 
presencial.  
3.3.3.1. O treinamento visa a transferência de conhecimento com conteúdo prático 
para capacitar os colaboradores indicados a operar, administrar e dar suporte à 
Solução proposta, devendo ser preparados para exercer o papel de multiplicadores.   
3.3.3.2. De acordo com o perfil, ao final do treinamento, os colaboradores deverão 
estar preparados minimamente para:  
3.3.3.2.1. Administradores (TI):  
3.3.3.2.1.1. Administrar tabelas bases de configuração do sistema;  
3.3.3.2.1.2. Definir perfis de acesso e administração de usuários, fazendo, a 
título de exemplo, contendo seus privilégios de acesso. 
3.3.3.2.1.3. Compreender o ambiente tecnológico associado ao sistema e ao 
processo de configuração;  
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3.3.3.2.1.4. Realizar toda e qualquer atividade para permitir a correta 
configuração do software permitindo a sua operacionalização por parte dos usuários;  
3.3.3.3. Toda infraestrutura necessária para realização do treinamento, incluindo 
salas, projetores, estações de trabalho, servidor, softwares básicos (sistema 
operacional e banco de dados), rede local e acessos à Internet serão fornecidos pela 
CONTRATANTE.   
3.3.3.4. O treinamento será ministrado nas instalações da CONTRATANTE e caberá 
à CONTRATADA instalar a Solução no ambiente de treinamento.  
3.3.3.5. Todas as despesas relativas à execução do treinamento serão de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA, incluindo os gastos com instrutores, seu 
deslocamento e hospedagem, o fornecimento do material didático em língua 
portuguesa e a emissão de certificados para os profissionais treinados.  
 
3.3.4. GARANTIA, MANUTENÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO:  
3.3.4.1. A proponente deverá garantir o objeto do presente Termo de Referência 
pelo período mínimo de 12 meses, contados após o recebimento definitivo do Termo 
de Aceite de Entrega da Solução;  
3.3.4.2. A proponente deverá disponibilizar a versão de software mais atual dos 
módulos da Solução proposta;  
3.3.4.3. Caso sejam detectadas falhas e irregularidades na operacionalização dos 
módulos de software que compõe a Solução, a proponente deverá fazer a correção 
destes, e, em caso de inoperância, fornecer uma nova versão;  
3.3.4.4. A proponente deverá disponibilizar atendimento telefônico, em português, 
nos dias úteis de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial local da 
CONTRATANTE; exceto feriados locais e nacionais: 
3.3.4.4.1. Formas de abertura de chamados de Suporte Técnico:  
3.3.4.4.1.1. Por meio de ligações telefônicas ou por e-mail;  
3.3.4.4.1.2. Mediante sistema de registro de chamados via Internet.  
3.3.4.5. A proponente manterá cadastro das pessoas indicadas pela 
CONTRATANTE, que poderão efetuar abertura de chamados via WEB e autorizar o 
fechamento dos mesmos. Cada pessoa cadastrada no sistema de abertura de 
chamados deverá receber identificação e senha que permitam acesso seguro a este, 
de maneira a evitar que pessoas não autorizadas possam acionar o serviço:  
3.3.4.5.1. Os chamados por parada parcial dos módulos do software deverão 
ser atendidos remotamente por telefone, chat ou outro meio eletronicamente 
disponível, em até 02 (duas) horas após a abertura e contarão com um esforço 
concentrado da empresa com vistas a aplicar as soluções necessárias em até 08 (oito) 
horas, contadas a partir do início do atendimento;   
3.3.4.5.2. Os chamados por parada total dos módulos do software deverão ser 
atendidos remotamente por telefone, chat ou outro meio eletronicamente disponível, 
em até 01 (uma) hora após a abertura e contarão com esforço concentrado da 
empresa com vistas a aplicar as soluções necessárias em até 04 (quatro) horas, 
contadas a partir do início do atendimento;  
3.3.4.5.3. Os demais chamados deverão ser atendidos remotamente por 
telefone, chat ou outro meio eletronicamente disponível, em até 04 (quatro) horas após 
a abertura e contarão com um esforço concentrado da empresa com vistas a aplicar 
as soluções necessárias em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do início do 
atendimento;  



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

3.3.4.5.4. As intervenções da equipe da CONTRATADA para solução das 
ocorrências registradas, serão tratadas por meio de VPN ou outro acesso remoto 
seguro a ser definido entre as partes. 
 
3.4. EQUIPE TÉCNICA  
São os profissionais envolvidos diretamente na prestação dos serviços e execução 
das etapas. Serão os responsáveis por desempenhar atividades sob sua competência.  
 
1.1. GERENTE DE PROJETO  
1.1.1. Responsabilidades  
1.1.1.1. Liderança de toda a equipe, controle dos cronogramas de atividades, dos 
indicadores de qualidade e da execução dos serviços;  
1.1.1.2. Supervisão geral, controle dos recursos, tarefas a serem executadas, 
realização de visitas, inspeção, acompanhamento e análise da produção e controle de 
relatórios históricos e estatísticos.  
1.1.1.3. Representar tecnicamente a CONTRATADA e responder pela coordenação 
operacional das atividades técnicas previstas nos projetos de implantação, de forma a 
solucionar qualquer dúvida, conflito ou desvio técnico que possam comprometer a 
execução das Ordens de Serviços (OS)  

  
1.2. QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA  
1.3. A licitante deverá apresentar a seguinte documentação, relativa à sua 
qualificação técnica para prestação dos serviços:  
1.3.1. Atestado(s) em nome do licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando a execução de serviços pertinentes e compatíveis 
com o objeto da licitação, demonstrando que a licitante executou:  
1.3.1.1. Fornecimento e implantação de software e aplicativo similar deste Termo de 
Referência.   
1.3.1.2. O(s) atestado(s) deve(m) conter as seguintes informações básicas: 
localização e identificação dos serviços executados; nome do contratante e 
especificações e demais dados técnicos. Não serão aceitos atestados decorrentes de 
experiência piloto ou a títulos de demonstração.  

 
 
2. MÉTRICA ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO:  

Métrica utilizada para medir o tamanho de um software, adotada pela IFPUG 
International Function Point Users Group: entidade sem fins lucrativos que tem por 
finalidade promover e suportar o método de análise de pontos de função e outras 
medidas de software 
 
Ponto de função é a unidade de medida desta técnica que tem por objetivo tornar a 
medição independente da tecnologia utilizada para a construção do software. Ou seja, 
a Análise de Pontos de Função busca medir o que o software faz, e não como ele foi 
construído. (VAZQUEZ, Carlos Eduardo. Análise de pontos de função: medição, 
estimativas e gerenciamento de projetos de software, 1Ed – São Paulo: Érica, 2003). 
Um sistema, em sentido amplo, pode existir na natureza ou ser criado pelos seres 
humanos, tendo por base uma finalidade e objetivando satisfazer determinadas 
necessidades. Para o alcance dos objetivos de uma organização é imprescindível que 
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as funções de um sistema sejam definidas como produtos ou serviços, que deverão 
ser entregues ou prestados, caracterizando determinados processos. Nos dias atuais 
é comum as organizações fazerem uso de Tecnologia da Informação (TI) para 
automatizar seus processos de trabalho. Na Administração Pública Municipal a Análise 
de Pontos de Função (APF) não é diferente, sendo cada vez mais comum o uso 
intensivo de TI. 
2. A automatização de um processo de trabalho, com uso de TI, compreende um 
conjunto de recursos, como hardware, infraestrutura de comunicação de dados, 
gestão de mudança e software. O presente trabalho tem como foco o uso de software 
na APF, mais especificamente, a contratação de software. Essa contratação decorre 
do art. 10, § 7º, do Decreto-Lei 200/1967 - Para melhor desincumbir-se das tarefas de 
planejamento, coordenação, supervisão e contrôle e com o objetivo de impedir o 
crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará 
desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que 
possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa 
privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de 
execução. O qual determina que a APF deve se desobrigar da realização de tarefas 
executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, para se concentrar 
em tarefas de gestão. 
O Manual de Práticas de Contagem de Pontos de Função (CPM 4.3) [IFPUG, 2010b], 
publicado pelo International Function Point Users Group (IFPUG),  define  as regras de 
contagem de pontos de função. É importante ressaltar que a métrica Ponto de Função 
foi concebida como uma medida de tamanho funcional para projetos de 
desenvolvimento e de melhoria (manutenção evolutiva) de software. No entanto, os 
projetos de software não estão limitados a projetos de desenvolvimento e de melhoria. 
Desta forma, torna-se essencial a definição de métricas para dimensionar o tamanho 
de outros tipos de projetos de manutenção, os quais são itens não mensuráveis pelo 
CPM.  
Além disso, a contagem de pontos de função é baseada no projeto lógico da aplicação 
(logical design). Nas fases iniciais do ciclo de vida do software, o insumo para a 
definição das estimativas do projeto é um documento inicial de requisitos, por 
exemplo: documento de visão ou algum outro tipo de especificação elaborada pelo 
analista de negócios. Assim, torna-se importante o estabelecimento de métodos para 
estimar o tamanho dos projetos de software nas fases iniciais do ciclo de vida. Outro 
ponto a ser destacado é a importância da definição de métodos para geração de 
estimativas de prazo e custo dos projetos de software a partir do tamanho funcional 
estimado do projeto. 

 
3. JUSTIFICATIVA:  

3.1. A CONTRATANTE, diante das mudanças tecnológicas de comunicação 
entre organismos, empresas e pessoas. Tem a necessidade de implantar um sistema 
de comunicação entre secretarias, departamentos e munícipes. 
3.2. Os benefícios são, dentre outros, na possibilidade da rápida resposta, 
eficiência na informação, atendimento às demandas com clareza, garantindo o registro 
das solicitações, o encaminhamento aos setores que são responsáveis pelo 
atendimento.  
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3.3. Faz-se necessário, portanto, definir e implantar novas tecnologias de 
comunicação, via sistema que permitem o acesso de todos os envolvidos e 
proporcione a capacidade de registrar os atendimentos. 

 
 

 
3.3.1. TABELA DE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE SERVIÇOS 

 
 

ITEM 
 

SERVIÇO 
 

MÉTRICA 
QTD ANUAL 
ESTIMADA 

1 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
DESENVOLVIDOS NA PLATAFORMA 
PHP 

PONTO DE 
FUNÇÃO 150 

2 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
SISTEMAS NA PLATAFORMA PHP 

PONTO DE 
FUNÇÃO 450 

TOTAL 600 
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ANEXO I  

 
REQUISITOS TECNOLÓGICOS E FUNCIONAIS DO SOFTWARE INTEGRADO DE 
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE SOLICITAÇÕES COM COMUNICAÇÃO ENTRE 
SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OS CIDADÃOS, COM O SEGUINTES MÓDULO: 
OBRAS, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SANEAMENTO, FAZENDA PÚBLICA, 
OUVIDORIA, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MEIO-AMBIENTE, PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO, COM APLICATIVO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

 
Os componentes de software necessários à solução deverão estar disponíveis comercialmente, 
com todas as funcionalidades requeridas neste anexo, sendo oferecida em suas versões mais 
recentes, na forma padrão ou de módulos adicionais, e sujeito, em sua totalidade, à política de 
atualização compatível ao praticado no atual mercado de software (correção, aperfeiçoamento de 
funcionalidades já existentes e inclusão de novas funcionalidades). 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SOFTWARE: 
 

1.1. Possuir manual de usuário on-line em idioma português do Brasil; 
1.2. Garantir compatibilidade nas consultas de dados, em relação ao ambiente cliente – 

estação de trabalho – com navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome e Edge em 
suas versões mais recentes; 

1.3. Possuir suporte para plataforma mobile através do uso de templates próprios, 
compatível com sistema operacional Android nas últimas versões; 

1.4. Possuir mecanismo próprio para controle de acesso de usuários à interface 
administrativa. 

 
1. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO: 

 
1.1. Permitir o gerenciamento de solicitações enviadas via aplicativo ou sistema de 

ouvidoria; 
1.2. Ser desenvolvida em ambiente web, nativo com linguagem de programação nativa;  
1.3. Gestão e controle de acessos de usuários; 
1.4. Possibilitar a configuração de aplicativos, formulários e exportações de dados; 
1.5. Possibilitar o envio de notificações PUSH a cada encaminhamento de 

manifestação; 
1.6. Possibilitar o envio de notificações PUSH para um único usuário ou em massa; 
1.7. Apresentar compatibilidade e aplicabilidade com QRCode; 
1.8. Possibilitar consulta de dados simultaneamente a quantidade ilimitada de usuários; 
1.9. Permitir o registro de cada encaminhamento, gravando data, horário e local; 

1.10. Permitir a exibição no mapa de todos as manifestaçoes, seja denúncias, propostas 
de melhorias ou reclamações. 

1.11. Permitir o upload de arquivos externos como DOC, PDF, XLS, TXT ou qualquer 
outro formato; 

1.12. Permitir a configuração de processos; 
1.13. Cadastro único de usuários do sistema e aplicativos; 
1.14. Geração/exportação de arquivos em formatos pdf e xls; 
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1.15. Comunicação direta com o hardware utilizado; 
1.16. Comunicação direta com o drone utilizado; 
1.17. Permitir pesquisa por filtros; 
1.18. Permitir filtro de pesquisa com a combinação de uma ou mais informações; 
1.19. Consulta de manifestações via WEB; 
1.20. Permitir a integração com outros softwares; 
1.21. Apresentar possibilidade de customização e criação de novos módulos para 

atender demandas específicas; 
1.22. Utilizar WebService para integração com sistemas pré-existentes; 
1.23. Contar com sistema de segurança baseado em níveis de acesso por instituição, 

grupo ou usuário; 
1.24. permitir executar a rotina de backup diretamente pelo sistema; 
1.25. Rodar em servidores Windows ou Linux, independente de plataforma; 
1.26. Permitir a utilização de SGBD PostgreSQL, Oracle, SQL Server e Firebird, a critério 

do usuário; 
1.27. Permitir o assinatura do documento através de senha do usuário; 
1.28. Controle de localização das denúncias e manifestações; 
1.29. Histórico de consultas e encaminhamento de solicitações; 
1.30. Consulta  de protocolos  gerados  de consulta; 
1.31. Permitir consultas por Aplicativo com tecnologia QRCode; 
1.32. Permitir a configuração da rota do drone; 
1.33. Armazenar as rotas feitas pelo drone em fiscalização; 

 
2. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO APLICATIVO DE SERVIÇO AO CIDADÃO: 

 
2.1. Permitir a consulta de notícias vinculadas ao site da prefeitura municipal de 

Juscimeira/MT. 
2.2. Ser desenvolvida em ambiente nativa com linguagem de programação nativa ou 

emulada;  
2.3. Gestão e controle de acessos de usuários; 
2.4. Possibilitar a emissão de senhas de atendimento ao cidadão nos órgãos 

implantados; 
2.5. Possibilitar o recebimento de notificações PUSH a cada encaminhamento de 

manifestação; 
2.6. Possibilitar o recebimento de notificações PUSH para um único usuário ou em 

massa; 
2.7. Permitir o acesso e envio de manifestações em conformidade com o sistema de 

ouvidoria; 
2.8. Possuir mapa de eventos cadastrados, promovidos pela prefeitura e suas 

secretarias; 
2.9. Permitir o envio de denúncias (Acessibilidade, Água e Esgoto, Alagamento; 

Árvores, Bem Público, Ciclovia, Comércio, Educação, Estradas, Iluminação Pública, 
Lixo, Obras, Pedestres, Poluição Visual, Poluição Sonora, Poluição do Ar, 
Queimadas, Saúde, Matos, Trânsito, Social, Transporte e Estacionamento Irregular. 

2.10. Possibilitar o acesso a enquetes e pesquisas; 
2.11. Possibilitar o gerenciamento de senhas emitidas; 
2.12. Possibilitar rotina de estar no local para ser atendido por agendamento; 
2.13. Permitir a captura da localização geográfica através de Longitude e Latitude; 
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2.14. Registrar as denúncias realizadas; 
2.15. Registrar as propostas de melhorias; 
2.16. Registrar as notificações recebidas via notificação PUSH; 
2.17. Permitir o funcionamento independentemente de internet, offline. 
2.18. Permitir o registro de fotos anexadas as rotinas de manifestações. 
2.19. Permitir o agendamento de consultas médicas; 
2.20. Permitir a classificação de consultas por especialidade e unidades de atendimento; 
2.21. Possuir mapa de visões de todas as unidades de saúde mais próximas; 

 
3. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE OBRAS 

 
3.1. Permitir o cadastro dos organismos solicitantes de obras; 
3.2. Permitir o cadastro dos tipos de obras; 
3.3. Permitir o cadastro das informações das origens dos recursos; 
3.4. Permitir a gestão das obras em andamento; 
3.5. Permitir o registro de obras finalizadas, paralisadas e em execução; 
3.6. Permitir o anexo de imagens e fotos das obras, projetos e maquetes, em formato 

PDF, JPEG ou PNG. 
3.7. Permitir o monitoramento das fases das obras, através de gráficos, status e 

notificações PUSH ou e-mail. 
3.8. Permitir o registro dos responsáveis pelas vistorias técnicas; 
3.9. Possuir controle de profissionais vinculados a obras; 

3.10. Permitir o cadastro de projetos; 
3.11. Possuir mapa de visões de obras e projetos; 

 
4. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE SAÚDE 

 
4.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria de saúde; 
4.2. Permitir o gerenciamento de agendas de atendimento a pacientes; 
4.3. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as unidades de saúde mais 

próximas; 
4.4. Permitir o reagendamento de consultas; 
4.5. Permitir o envio de notificação PUSH para os usuários que solicitaram 

agendamento de consulta, avisando de qualquer mudança em datas ou horários, 
bem como mudança de unidade de saúde ou profissional; 

4.6. Permitir o controle de atendimento, respeitando o tempo de espera; 
4.7. Permitir a exibição em painel todas as vezes que o atendente atender uma nova 

senha; 
4.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de consultas, 

agendamentos e lista de profissionais; 
4.9. Permitir o envio de mensagens aos usuários do aplicativo de agendamento através 

de notificação PUSH ou SMS. 
 

5. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

5.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria de assistência social; 
5.2. Permitir o agendamento de visitas a famílias; 
5.3. Permitir a criação de formulários de visitas e entrevistas; 
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5.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, de trabalho infantil,violência sexual, 
negligência ou abandono, entre outros tipos de violações de direitos; 

5.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as unidades do CRAS e CREAS; 
5.6. Permitir o reagendamento de visitas; 
5.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os Assistentes Sociais que solicitaram 

agendamento de visitas, avisando de qualquer mudança em datas ou horários; 
5.8. Permitir o controle de atendimento, respeitando o tempo de espera; 
5.9. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias, visitas e 

diligências; 
5.10. Permitir o cadastro de benefícios sociais oferecidos pela secretaria; 
5.11. Permitir o registro de atendimento; 
5.12. Registrar todas visitas efetuadas e a efetuar; 

 
 

6. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO 
 

6.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria de Educação; 
6.2. Permitir o recebimento de denúncias enviadas via aplicativo; 
6.3. Permitir a criação de formulários de enquetes; 
6.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, falta de material em escola, ensino precário, 

falta de vagas em escolas e creches; 
6.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as unidades escolares na zona 

rural e urbana; 
6.6. Permitir o cadastro de novas unidades; 
6.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os alunos via aplicativo; 
6.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias; 
6.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela secretaria; 

 
7. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE SANEAMENTO 

 
7.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados ao departamento; 
7.2. Permitir o recebimento de denúncias enviadas via aplicativo; 
7.3. Permitir a criação de formulários de enquetes; 
7.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, falta de água, vazamento, ligação ilegal e 

irregular; 
7.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as unidades consumidoras; 
7.6. Permitir o cadastro de novas unidades consumidoras; 
7.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os contribuintes via aplicativo; 
7.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias; 
7.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela departamento; 

 
 

8. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE FAZENDA PÚBLICA 
 

8.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados ao secretaria; 
8.2. Permitir o recebimento de denúncias enviadas via aplicativo; 
8.3. Permitir a criação de formulários de enquetes e de notificações; 
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8.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, comércio irregular, lixo, sonegação fiscal, 
construção irregular, invasão de propriedade pública e vendedores ambulante; 

8.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as denúncias recebidas; 
8.6. Permitir o cadastro de novos tipos de denúncia; 
8.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os contribuintes via aplicativo; 
8.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias; 
8.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela secretaria; 

8.10. Permitir o envio de notificações aos contribuintes usuários do aplicativo; 
 

9. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE OUVIDORIA 
 

9.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados ao departamento; 
9.2. Permitir o recebimento de manifestações enviadas via aplicativo; 
9.3. Permitir o envio de manifestações por sistema web; 
9.4. Permitir a criação de novos tipos de manifestações; 
9.5. Possuir rotina de gestão de manifestações em todas as esferas da prefeitura; 
9.6. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as manifestações recebidas; 
9.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os munícipes via aplicativo; 
9.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de manifestações;; 
9.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela departamento; 

 
10. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE INFRAESTRUTURA E 

URBANISMO 
 

10.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria; 
10.2. Permitir o recebimento de denúncias enviadas via aplicativo; 
10.3. Permitir a criação de formulários de enquetes e de notificações; 
10.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, estradas danificadas, ruas com buraco, 

problemas na iluminação pública; 
10.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as denúncias recebidas; 
10.6. Permitir o cadastro de novos tipos de denúncia; 
10.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os usuários via aplicativo; 
10.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias; 
10.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela secretaria; 

10.10. Permitir o cadastro de postes e luminárias; 
10.11. Permitir o cadastro de pontes e dutos; 
10.12. Possuir relatórios gerenciais com filtros a serem definidos; 

 
11. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE MEIO-AMBIENTE 

11.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria; 
11.2. Permitir o recebimento de denúncias enviadas via aplicativo; 
11.3. Permitir a criação de formulários de enquetes e de notificações; 
11.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, como Queimadas, Aterro Sanitário Irregular, 

Poluição Sonora e visual; 
11.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as denúncias recebidas; 
11.6. Permitir o cadastro de novos tipos de denúncia; 
11.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os usuários via aplicativo; 
11.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias; 
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11.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela secretaria; 
11.10. Permitir o cadastro de deslizamentos e erosões; 
11.11. Permitir o mapeamento de áreas de risco; 
11.12. Possuir relatórios gerenciais com filtros a serem definidos; 

 
12. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE PLANEJAMENTO 

 
12.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria; 
12.2. Permitir o recebimento de todas as denúncias enviadas via aplicativo; 
12.3. Permitir a criação de formulários de enquetes e de notificações; 
12.4. Possuir rotina de monitoramento de denúncias, informações e dados estatísticos; 
12.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas os indicadores econômicos e 

sociais; 
12.6. Permitir o cadastro de novos tipos de indicadores; 
12.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os usuários via aplicativo; 
12.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de solicitações; 
12.9. Permitir o cadastro de usuários capacitados a operar o drone; 

12.10. Possuir relatórios gerenciais com filtros a serem definidos; 
12.11. Permitir o acesso a informações de quantidade de download, número de usuários e 

dados gerenciais; 
 

13. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

13.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria; 
13.2. Permitir o recebimento de todas as denúncias enviadas via aplicativo; 
13.3. Permitir a criação de formulários de enquetes e de notificações; 
13.4. Possuir rotina de monitoramento de denúncias, informações e dados estatísticos; 
13.5. Permitir o cadastro de bens imóveis da prefeitura municipal; 
13.6. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas os imóveis da prefeitura municipal; 
13.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os usuários via aplicativo; 
13.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de solicitações; 
13.9. Possuir relatórios gerenciais com filtros a serem definidos; 

 
 

14. Licença de software e aplicativo 
14.1. Entrega do software e mídias, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de 
assinatura do contrato.  
14.1.1. Apresentação do Sistema em até 20 (vinte) dias úteis a partir da data da assinatura 
do contrato.  
14.1.2. Configuração e implantação do software, em até 60 (sessenta) dias úteis contados 
da data de assinatura do Contrato. 
14.1.3. Início dos treinamentos Administradores em até 20 (vinte) dias úteis, contados da 
assinatura do aceite do sistema. 
14.1.4. Início da prestação dos serviços de manutenção de versões, suporte técnico e 
serviços técnicos especializados sob demanda, imediatamente após a assinatura do Termo 
de Aceite dos serviços de implantação.  
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14.1.4.1. Os serviços de Garantia, Suporte Técnico e Manutenção de Versões 
deverão ocorrer durante 1 (um) ano, contados a partir da data de recebimento definitivo do 
Termo de Aceite de Entrega de Software.  

 
14.2. Cronograma sugerido  

 
SERVIÇOS  MESES    

1  2  3  4  ...  1
3  

Fornecimento do software e aplicativo                   
Treinamento                     
Garantia, suporte técnico e manutenção de versões dos 
módulos                    
 

 
 
15. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E JUSTIFICATIVAS:  

15.1. A licitação deverá ser realizada na modalidade de pregão presencial, com critério 
de julgamento por menor preço por item, buscando obter proposta que atenda aos padrões 
de desempenho e qualidade definidos neste Termo de Referência, dentro de critérios 
técnicos usuais de mercado.   
15.2. PREGÃO – utilizar a modalidade pregão decorre da natureza comum do objeto 
licitado, conforme Lei 10.520/2002. No presente caso, os padrões de desempenho e 
qualidade estão objetivamente definidos neste Termo de Referência, por meio de 
especificações usuais no mercado.  
15.3. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - É um conjunto de procedimentos para o 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para 
contratações futuras de interesse do órgão gerenciador e dos órgãos participantes. Sobre 
o aspecto de economicidade, a presente contratação visa estabelecer exatamente quais a 
demandas devem ser atendidas, evitando que sejam desperdiçados recursos financeiros 
com alocações indevidas, desnecessárias e onerosas. Os serviços serão demandados 
caso a caso, estipulando-se o tempo necessário para a execução e exigindo da 
CONTRATADA o produto na qualidade e na forma previamente pactuada.  

 
 

16. SOBRE O AGRUPAMENTO DO OBJETO  
16.1. Propõe-se neste Termo de Referência a contratação por meio de itens de serviço, 
compreendendo a prestação dos mesmos por um único fornecedor, evitando-se o 
fracionamento do objeto atendendo as necessidades técnicas do certame, voltado ao 
contexto da CONTRATANTE, sistematizar o meio de comunicação entre as secretarias, 
departamentos e os munícipes, tendo um canal claro e eficiente, para agilidade no 
atendimento aos anseios da população e da  CONTRATANTE. 
16.2. Justifica-se o agrupamento do Objeto, levando em consideração a viabilidade 
técnica e econômica de aquisição de serviços integrados, que permita uma uniformidade 
de metodologias com imediata incorporação dos padrões na CONTRATANTE, 
aproveitando melhor as potencialidades do mercado, sem comprometer a competitividade 
do certame. 

  



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

17. DOS REQUISITOS LEGAIS:  
17.1. O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com as seguintes 
legislações.  
17.2. O presente instrumento enquadra-se aos termos do art.1º e parágrafo único da Lei 
nº 10.520/2002, bem como no Art. 12 do Decreto n° 7.174, de 2010, que regulamenta a 
licitação na modalidade Pregão, ou seja, que os padrões de desempenho e qualidade dos 
serviços deste objeto estão objetivamente definidos por meio de especificações usuais do 
mercado, conforme estabelecido neste Termo de Referência  
17.3. Assim, a forma de seleção do objeto deste TR poderá ser feita na modalidade de 
Pregão PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, em observação ao disposto no § 1 do Art. 9º 
do Decreto nº 7.174/10 e no Art. 4º do Decreto nº 5.450/05, optando ainda pelo Registro de 
Preços conforme o disposto no Decreto n° 7892/2017, no seu Art. 3°, visto que, “II - 
quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa”.  
17.4. Lei nº 8.666/1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências.  
17.5. Decreto n° 7892/2017 – Dispõe sobre a regulamentação ao Sistema de Registro de 
Preços, em substituição ao Decreto nº 3.931/01;  
17.6. Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/2008 – Dispõe sobre regras e diretrizes para 
contratação de serviços continuados ou não. Essa norma aplica-se subsidiariamente à 
IN/SLTI 4/2008;  
17.7. Acórdão nº 1099/2008 – TCU Plenário – Manifestou entendimento de que, havendo 
dependência entre os serviços que compõem o objeto licitado, a opção pelo não 
parcelamento mostra-se adequada, no mínimo do ponto de vista técnico;  
17.8. Nota Técnica nº 01/2008 – SEFTI/TCU – Estabelece o conteúdo mínimo do projeto 
básico ou termo de referência para contratação de serviços de tecnologia da informação – 
TI;  
17.9. Acórdão nº 1.782/2007: recomenda o uso da métrica Ponto de Função como forma 
de pagamento dos serviços contratados de desenvolvimento e manutenção de sistemas, 
ao invés de se realizar a conversão dos pontos de função em horas, baseado na 
produtividade média da tecnologia empregada. 
17.10. Acórdão nº 1.910/2007: em atenção ao princípio da eficiência, faz duas 
recomendações: adotar a técnica de medição por ponto de função sem ajustes pelas 
características da aplicação (pontos de função não ajustados) e diferenciar, na fórmula de 
cálculo, os custos dos pontos de função para desenvolver novas funcionalidades, daqueles 
relativos a supressões ou alterações de funcionalidades existentes. 

 
18. VISTORIA TÉCNICA:  

18.1. A empresa licitante deverá realizar vistoria técnica nas instalações da 
CONTRATANTE para analisar a estrutura do ambiente computacional, onde serão 
instalados os softwares e aplicativos propostos e dirimir eventuais dúvidas acerca do edital.  
18.2. A vistoria deverá ser realizada até o terceiro dia útil que antecede a data de 
abertura do certame mediante agendamento prévio, obedecendo o horário comercial 
(08:00 as 12:00hs).  
18.3. Após efetuada a visita, deverá a licitante retirar o termo de vistoria, conforme 
modelo, assinado pela proponente e pelo responsável da CONTRATANTE declarando ter 
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visitado o local de entrega da Solução e conhecer todas as condições obrigatórias para 
prestação dos serviços, o qual deverá ser anexado à proposta.  

 
 
19. PAGAMENTO:  

 O pagamento da Solução deverá ser realizado conforme o especificado a seguir, contados 
da data de entrega da(s) respectivas notas fiscais:   
19.1. As faturas enviadas pela CONTRATADA à CONTRATANTE deverão ser 
acompanhadas de controle que deve incluir: o número da ordem de serviço, o período da 
apuração, o total de serviços executados, preço por serviço, o preço total e pode incluir 
também quaisquer cobranças, discriminadas item a item, com as quais a CONTRATANTE 
tenha concordado, por escrito, anteriormente à emissão da fatura;  
19.2. A CONTRATADA não poderá cobrar por serviços ou produtos diferentes dos aqui 
descritos, salvo autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE;  
19.3. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pelos 
preços unitários à vista, constante em sua proposta comercial, conforme ANEXO III deste 
Termo de Referência, onde deverão estar inclusas todas as despesas e impostos 
necessários ao pleno fornecimento do objeto deste contrato;  
19.4. O pagamento da Solução deverá ser realizado conforme o especificado a seguir, 
contados da data de entrega da(s) respectivas notas fiscais:  
19.4.1. Valor correspondente à Licença de Uso de software, em até 30 (trinta) dias após a 
emissão do correspondente Termo de Aceite de Entrega da solução; 
19.4.2. Valor correspondente aos Serviços de Implantação do software, em pagamento 
único, com vencimento em até 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de Aceite de 
Implantação, respectivo a cada software;  

 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:   

20.1. Prestar os serviços dentro dos prazos previstos no Termo de Referência.  
20.2. Manter as condições estabelecidas na prestação dos serviços de Manutenção e 
Suporte Técnico durante a vigência contratual.  
20.3. Organizar a execução do projeto quanto à definição operacional, acompanhamento 
das atividades e alocação da equipe.  
20.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total, ou 
em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
(artigo 69, Lei Federal n.º 8.666/93);  
20.5. Não ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto desta contratação;  
20.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência  
20.7. Executar os serviços com equipamentos, softwares e equipes técnica e operacional 
a serem fornecidas pela CONTRATADA, compatíveis com o alto nível de qualidade exigido 
e esperado pela CONTRATANTE;  
20.8. Entregar à CONTRATANTE relatórios de quantitativos de produtividade no primeiro 
dia útil de cada semana, referentes às atividades da semana anterior, de forma a permitir 
um acompanhamento efetivo da evolução do projeto;  
20.9. Dimensionar adequadamente toda a infraestrutura necessária à execução do 
projeto, de forma a cumprir integralmente os procedimentos ora especificados e assegurar 
o completo atendimento aos prazos;  
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20.10. Entregar de forma documentada todos os produtos de software resultantes de 
desenvolvimentos ou customizações necessárias para a implantação e operacionalização 
da solução, de forma efetiva, documentada e estruturada;  
20.11. Arcar com as eventuais despesas de hospedagem, passagens aéreas, locomoção 
e alimentação de seus colaboradores, durante todo o período de vigência do contrato.  
20.12. Apresentar, formalmente, problemas e obstáculos identificados durante o projeto.  
20.13. Fornecer a documentação técnica da Solução gravada em mídia CD-ROM ou DVD-
ROM.  
20.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo 
e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido.  
20.15. Comunicar a CONTRATANTE por escrito, quando verificar condições inadequadas 
de execução do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação 
do serviço, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação por esta 
secretaria.  
20.16. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina 
da repartição ou ao interesse do serviço público.   
20.17. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros decorrente da execução dos serviços contratados.  
20.18. Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para esta contratação.  

 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

21.1. Fornecer para a CONTRATADA toda infraestrutura tecnológica, incluindo 
servidores e estação de trabalho, sistema operacional e software gerenciador de bancos 
de dados, para o ambiente de treinamento, para implantação dos softwares.  
21.2. Fornecer para a CONTRATADA toda infraestrutura física, incluindo espaço físico, 
energia elétrica e climatização para a realização dos serviços.  
21.3. Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham conhecimento 
do negócio.  
21.4. Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 
contratual.  
21.5. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços ora 
contratados, definindo as prioridades e regras de atendimento às localidades e aos 
usuários, bem como, os prazos e etapas para cumprimento das obrigações.  
21.6. Redefinir o prazo e cronograma do projeto em conjunto com a CONTRATADA, caso 
alguma situação estratégica venha impactar as atividades.  
21.7. Fornecer à CONTRATADA todas as informações técnicas solicitadas sobre o 
ambiente a ser utilizado na prestação dos serviços pela CONTRATADA.   
21.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA.  
21.9. Permitir, durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes ou prepostos 
da CONTRATADA, desde que devidamente identificados e acompanhados por 
representante da CONTRATANTE.   
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21.10. Facilitar o acesso a equipamentos, instalações  e informações necessários para a 
execução do projeto.  
21.11. Supervisionar e aprovar os trabalhos da CONTRATADA.  
21.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte 
da CONTRATADA, incluindo a proposição de modificações na sistemática de prestação 
dos serviços.  
21.13. Aprovar os documentos correspondentes aos produtos finais apresentados pela 
CONTRATADA.  
21.14. Atestar a execução dos serviços objeto deste Contrato por meio do setor 
competente.   
21.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e 
prazo estabelecidas no contrato.  
 

22 . DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
22.1 As despesas orçamentárias do referido objeto correrão à conta da dotação 
orçamentária abaixo especificada: 
 
02.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02.03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02.03.04.122.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
035 – FICHA 
 

 
23.  DA VIGÊNCIA DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 

23.1 A Ata Registro de Preços que será firmada entre as partes terá vigência de 12 (doze) 
meses corridos, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado os termos da Lei 
nº 8.666/93. 
 

24. DA FISCALIZAÇÃO 
24.1 Ficará responsável pela Fiscalização do Referido Contrato o servidor publico 
Municipal de Juscimeira, Sr. ..................nomeado para tal fim, através da Portaria de nº 
......./......., de ........, ao qual competirá dirimir as duvidas que surgirem no curso da 
prestação dos serviços, que de tudo dará ciência à Administração conforme Art. 67, da Lei 
nº 8.666/93, com suas alterações.  
 
 
Juscimeira/MT., 28 de Novembro 2.018 
 
 
 
 
 
Cassio Walnero Crepaldi 
    Sec. Administração 


