
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (ME) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contrafação de empresa para prestação de serviços de manutenção, 
instalação e configurações de computadores, impressoras, retroprojetores,  
notebooks, tablets,  servidores de dados e de internet, roteadores e periféricos, 
com instalação de  Hardware, Software,  rede de dados e rede de internet, 
programas, e monitoramento de  antivirus,  entre outros, bem como realização 
de  backup  dos dados compartilhados nos servidores, para Câmara Municipal 
de Araguaina/TO, pelo período de 12 (doze) meses. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Promover a manutenção, instalação e configurações nos equipamentos 
de informática, bem como instalações de programas,  Hardware, Software,  rede 
de dados e rede de internet, entre outros, visando à prestação dos serviços, de 
modo continuo e ininterrupio, para manter o bom funcionamento dos 
equipamentos que são essenciais para o processo legislativo, a atividade 
parlamentar e a Administração, para a realização de serviços inerentes a esta 
Câmara Municipal de Araguaina. 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A norma legal para o procedimento dessa contratação é por meio de 
Dispensa de Licitação, regido pelo Artigo 75 da Lei n° 14.133 de 01 de Abril de 
2021. 

4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

4.1.1. Assistência técnica envolverá equipamentos de informática 
pertencentes à  Camara  Municipal de Araguaina, tais como: servidores,  
switches,  roteadores de borda, roteadores  wireless,  ativos  wireless,  
microcomputadores, impressoras, monitores, nobreaks, e outros equipamentos 
de informática a serem adquiridos pela administração; 

4.2. DA MANUTENÇÃO 

4.2.1. A manutenção deverá ser efetuada de forma preventiva e/ou corretiva 
obedecendo aos padrões de qualidade e segurança no sistema instalado, 
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mantendo seu pleno funcionamento de forma ininterrupta, salvo as provocadas 
por: 

	

4.2.1.1. 	Fortes chuvas; 

	

4.2.1.2. 	Descargas atmosféricas; 

	

4.2.1.3. 	Falta de fornecimento de energia elétrica por parte de 
concessionária; 

	

4.2.1.4. 	Outros que isentem de forma justificável a responsabilidade da 
contratada. 

	

4.2.1.5. 	Em caso de paralisação parcial ou total descrito pelo item 4.2.14, 
o sistema deverá ser restabelecido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, e quanto aos demais itens, proceder soluções para o restabelecimento 
do sistema, relatando causa e soluções ao setor responsável. 

4.3. SERVIDOR DE BANCO DE DADOS SGDB E OUTROS 

4.3.1. Instalação, parametrização e auditoria do sgdb (sistema de gestão de 
banco de dados) sql  sever;  

4.3.2. Implantação de rotina de  "BACKUP,"  cópia de segurança das 
informações pertinentes ao SGDB (Sistema de Gestão de Banco de Dados) do 
sistema em produção de gestão pública utilizado pela Câmara Municipal de 
Araguaina - TO; 

4.3.3. Instalação e parametrização de aplicação  antivirus;  

4.3.4. Desinfecção de  virus, worms, backdoor,  cavalo de tróia, rootkits 
keylogger; 

4.4. TERMINAIS  DESKTOPS.  

4.4.1. Instalação e parametrização de sistema operacionai,  Windows  7, 10, 
versões superiores e Linux se necessário; 

4.4.2. 	Instalação e parametrização de aplicação  antivirus;  

4.4.3. Desinfecção de  virus, Worms, Backdoor,  Cavalo de Tróia, Rootkits 

Keylogger e outros; 
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4.4.4. Instalação e configuração de todo e qualquer aplicativo a ser utilizado 
pelos usuários na execução de suas tarefas, independentemente da forma que 
o aplicativo foi adquirido. 

4.4.5. Serviço de consultoria na aquisição de  Hardware  e aplicações; 

4.5. REDE LÓGICA / FÍSICA: 

4.5.1. Auditoria da topologia lógica e física da rede de dados sendo utilizado 
as mídias: par metálico, fibra óptica e  wireless;  

4.5.2. Gerencia, manutenção e parametrização; 

4.5.3. Acompanhamento e assessoria quanto à manutenção e abertura de 
chamados técnicos pertinentes a problemas técnicos ao  Link  de  Backbone 
"INTERNET";  

4.5.4. Serviço de consultoria na aquisição de ativos e aplicações.; 

4.6. DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.6.1. A empresa contratada deverá prestar os serviços especializado em  
Software, Hardware  e ativos da seguinte forma: 

4.6.1.1. 	Programação de manutenção preventiva dos equipamentos e 
ativos: limpeza física no(s) equipamento(s) periodicamente, sendo no minimo  lx  
ao mes, otimização de  Software,  Desinfecção de  virus, Worms, Backdoor,  
Cavalo de tróia, Roo tkits Keylogger, entre outros serviços de informática; 

4.6.1.2. 	Diagnóstico e solução de eventuais problemas; 

4.6.1.3. Fornecimento de orientação, informações técnicas e 
encaminhamento de problemas relativos aos equipamentos e  software;  

4.6.1.4. 	Instalação de  Hardware  e  Software  independente da fonte de 
aquisição; 

4.6.2. A Empresa vencedora deverá disponibilizar um Técnico responsável pela 
empresa no período das 08 horas da manhã as 12 horas do dia de segunda a 
sexta, exceto em feriados ou pontos facultativos, devido  al  alta demanda diária 
de serviços, para solucionar problemas, prestar suporte e dar acessória técnica. 
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5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. A empresa será contratada por 12 meses, caso seja comprovada a 
necessidade da continuidade da prestação dos serviços, o contrato poderá ser 
prorrogado conforme prevê o artigo 107, da Lei 14.133/2021. 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. 0 critério de julgamento das propostas será o menor preço global. 

7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

	

7.1. 	0 recebimento dos serviços se efetivará após ser examinado, avaliado 
e aceito pelo fiscal do contrato, mediante atesto nas Notas Fiscais; 

	

7.2. 	A contratada deverá apresentar relatório mensal descriminando os 
serviços prestados. 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

	

8.1. 	As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente 
Licitação no valor estimado da contratação correrão por conta da dotação 
orçamentária deste Poder Legislativa; 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

	

9.1. 	Efetuar o pagamento da Contratada até 30 (trinta) dias corridos após 
apresentação da Nota Fiscal e o aceite do Servidor Responsável pelos serviços; 

	

9.2. 	Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Contratada; 

	

9.3. 	Recusar os serviços nas seguintes hipóteses: 

	

9.3.1. 	Nota Fiscal com especificação, parcelas e valor, em desacordo com 
o discriminado no Edital e proposta adjudicada; 

	

9.3.2. 	Entregues em desacordo com as especificações dos requisitos 
obrigatórios do Edital e seus anexos; 

9.4. 	Oferecer as condições mínimas necessárias e facilitar o acesso a 
dados e informações, para que a Contratada execute os serviços a ela 
designadas, a fim de que alcance os resultados e objetivos esperados. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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10.1. 	Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

	

10.2. 	Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente, ao 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços contratados; 

	

10.3. 	Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pela Contratante durante a execução dos serviços 
dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando houver; 

	

10.4. 	Proceder o inicio da prestação dos serviços dentro dos prazos 
estabelecidos; 

	

10.5. 	Prezar pela qualidade dos serviços prestados, comprometendo-se a 
promover sua devida correção, arcando com o ônus necessário para tal, caso 
não atenda ao padrão de qualidade esperado; 

	

10.6. 	Atender prontamente as solicitações do Contratante para a 
prestação de esclarecimentos; 

	

10.7. 	Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

11. DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

	

11.1. 	A empresa vencedora da Dispensa de Licitação deverá observar os 
mais altos padrões éticos e morais durante o toda a vigência do contrato e o 
fornecimento dos serviços, responsabilizando-se pela veracidade das 
informações e documentações apresentadas no processo e comprimento fiel 
do contrato, estando sujeitos as sanções previstas na legislação brasileira em 
especial as descritas no  Art.  155 ao  Art.  163 da Lei 14.133/2021. 

12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

12.1. A execução do contrato  sera  fiscalizada por um representante do 
Contratante, denominado Fiscal do Contrato a ser designado oportunamente; 

12.2. Caberá ao fiscal do contrato notificar a Contratada quando constatada 
alguma irregularidade na execução do contrato, determinando o que for 
necessdrio à regularização das faltas ou defeitos observados; 

12.3. As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal do 
contrato deverão ser levadas ao conhecimento da Autoridade Superior para 
adoção das medidas necessárias; 

12.4. A fiscalização rejeitará no todo ou em parte os serviços executados e/ou 
fornecidos em desacordo com o Contrato; 
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o 

o  

12.5. 0 fiscal do contrato é o responsável pelo atesto das notas fiscais 
originadas em decorrência da relação contratuai; 

12.6. Após o recebimento das notas fiscais, o fiscal do contrato terá o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para realizar o atesto das notas fiscais e encaminhá-las para 
pagamento. 

Araguaina - TO, 05 de Janeiro de 2022. 

GUMERCINO 	NiO DE AMORIM 
Técnico de compras da ca ra ,municipal de Araguaina - TO. 

Matricul.c:41:12---146-58199 	  

1,147)  
WESLEY  RAFAEL OLIVEIRA MOREIRA 

Técnico em licitação da câmara municipal de Araguaina - TO. 
Matricula n° 1065815 
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