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         ESTADO DE MATO GROSSO
            Prefeitura Municipal de Jaciara
Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930

TERMO DE REFERÊNCIA


1. DO OBJETO 
1.1. O presente termo tem por objeto a Contratação da empresa E-COMBR – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, para fornecimento de licença de uso, otimizações, parametrizações, desenvolvimento, configuração, capacitação de usuários, operacionalização, manutenção e suporte técnico, direito temporário, não exclusivo, limitado e intransferível de uso do programa denominado “sisHABI PREFEITURAS”, ao valor global de R$ 7.999,99 (Sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), conforme Termo de Referência – Especificações, Quantidades e Orçamento básico descrito.

2. DA JUSTIFICATIVA
Enfatizamos que, o sistema sisHABI PREFEITURAS é 
· Totalmente via internet. (o suporte técnico fica a disposição para nos atender imediatamente em caso de problemas técnicos).
·o sishabi segue o padrão dos agentes financeiros (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, etc.).
· Gestão de Processos Habitacionais e/ou de Regularização Fundiária, tanto urbana como rural.
· Cadastro de Munícipes é feito todo com segurança e foto.
· Cadastro com numeração seqüencial e informações cronológicas,
·Você lança os dados apenas uma vez e o sishabi preenche todos os formulários (e com as versões atualizadas).

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
3.1. O objeto desta contratação é “sistema de habitação sisHABI PREFEITURAS.

4. CONDIÇÕES GERAIS 
4.1. A licitante vencedora deverá manter à disposição da Secretaria de Assistência Social, telefone de contato imediato para prestação de assistência técnica durante toda a vigência do Contrato, nos horários de 08:00 às 18:00 de segunda à sexta.
4.2. Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.
4.3. Local de realização dos serviços: Os serviços deverão serem prestados no município de Jaciara/MT.

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
5.1. Disponibilizar um técnico (online) para atender imediatamente, para caso haja alguma eventualidade.
5.2. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do serviço.
5.3. Manter, durante toda a execução da Ordem de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 


6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
6.1. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade.
6.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 
6.3. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital. 
 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, obtida através de contato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura que poderá cobrir as despesas relacionadas à referida aquisição, correrão à conta da Dotação Orçamentária:

01.10.00.08.244.0024.2012.0000.3.3.90.39 Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

8. FISCAL 
8.1. Será fiscal do contrato a Srª. Michele Áurea Aleixo Camillo, designada como fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Gestão Social do Município de Jaciara, através da Portaria Nº 015/2017, de 25/01/2017. 


 Jaciara/MT, 06 de fevereiro de 2017. 
 


____________________________________
LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social


