Prefeitura Municipal de Cairu
1

Quarta-feira • 12 de Fevereiro de 2020 • Ano • Nº 3813
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
• Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado Nº 004/2020.

Gestor - Fernando Antonio Dos Santos Brito / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Marechal Deodoro, nº 03

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKAEFWAJWVJ+9KCPZUSMXG

Quarta-feira
12 de Fevereiro de 2020
2 - Ano - Nº 3813

Cairu

Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 004/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a
presente Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao Decreto
Municipal nº 3.801/2020, com a finalidade de identificar o maior número de prestadores
(fornecedores) e estimar o preço de mercado para aquisição dos serviços de alterações e
manutenção no sistema de emissão de tarifa da TUPA (Tarifa por uso do Patrimônio
Arquipélago) e de manutenção de rede e dos equipamentos para atender às necessidades da
Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Gestão do Município de Cairu, Estado da
Bahia.
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços para os serviços,
conforme descrição contida no Anexo I da presente chamada pública.
As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da
Prefeitura

Municipal

de

Cairu,

Estado

da

Bahia,

pelo

e-mail:

adm.licitacao@cairu.ba.gov.br e telefone (75) 3653-2151 Ramal 208, e a cotação em papel
timbrado da empresa, devidamente identificada com o carimbo de CNPJ e assinada
pelo representante legal, deverá ser encaminhada pelo mesmo e-mail acima até o dia 20 de
fevereiro de 2020.
Fica ressalvado que a presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de
mercado, sendo que todos os demais atos necessários à contratação será objeto de posterior
procedimento regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei Federal nº 10.520/2002, no que
couber.

Cairu-BA, 12 de fevereiro de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
1
Alteração e manutenção e do
sistema de emissão da tarifa TUPA
2
Manutenção da rede e dos
equipamentos

QUANT
1

UNIDADE
Mensal

1

Mensal

R$ UNIT

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Data___ de _______________ de ___.

___________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
[ASSINATURA E CARIMBO]
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. Objeto
1.1 Aquisição dos serviços de alterações e manutenção no sistema de emissão de tarifa da TUPA
(Tarifa por uso do Patrimônio Arquipélago) e de manutenção de rede e dos equipamentos para
atender às necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Gestão,
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
1
Alteração e manutenção e do
sistema de emissão da tarifa TUPA
2
Manutenção da rede e dos
equipamentos

QUANTIDADE
1

UNIDADE
Mensal

1

Mensal

1.2 Os serviços deverão ter prazo de garantia de no mínimo 12 (Doze) meses, prevalecendo o
prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.
2. NECESSIDADE
2.1 Garantir um maior controle e fiscalização quanto ao sistema eletrônico da unidade TUPA
(Tarifa por uso do Patrimônio Arquipélago). Sistema esse, que realiza as emissões de tarifa da
respectiva unidade.
2.2 Garantir o funcionamento da rede e dos equipamentos de maneira efetiva.
3. JUSTIFICATIVA
3.1 A aquisição dos serviços acima elencados atenderá às necessidades da TUPA (Tarifa por uso
do Patrimônio Arquipélago), parte integrante da Secretaria Municipal da Fazenda,
planejamento e Gestão.
A TUPA configura como uma unidade destinada para assegurar a restauração, manutenção e
preservação do Patrimônio do Arquipélago, bem como assegurar a manutenção das condições
ambientais e ecológicas do Município de Cairu, incidente sobre o transito e permanecia de
pessoas em razão do intenso fluxo de visitantes. Dotada sobre a função de cobrança para com
pessoas, não residentes ou domiciliadas no Município, que utilizam do Patrimônio do
Arquipélago, em caráter Turístico ou a serviço de empresas privadas.
A tarifa por uso do Patrimônio do Arquipélago caracteriza como espécie de preço público
permitido pelo Código tributário Municipal, decorrente do uso, acesso e fruição do Patrimônio
Histórico, Cultural, Ambiental e Estrutural mantidos pelo Município.
Compete também, controlar o fluxo de entrada de visitantes e turistas nos respectivos
Patrimônios do Arquipélago e verificar o correto recolhimento dos valores devidos a título de
Tarifa por uso do Patrimônio do Arquipélago – TUPA, manutenção da rede e dos
equipamentos, se faz de completa essencialidade para o controle de funcionamento da
unidade. De tal modo, que necessita desse sistema para dar continuidade ao serviço realizado
ela unidade.
3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKAEFWAJWVJ+9KCPZUSMXG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cairu

Quarta-feira
12 de Fevereiro de 2020
5 - Ano - Nº 3813

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

O processo de trabalho da TUPA – (Tarifa por uso do Patrimônio do Arquipélago), no
entanto, em que se pese todo o esforço de sua administração carece de um sistema eletrônico
que contribua para um desenho organizacional moderno, eficiente e ágil de acordo com as
mais modernas práticas de administração pública.
4. OBJETIVO
4.1. O objetivo do presente termo de referência é a alteração e manutenção no sistema de emissão
de tarifa da TUPA (Tarifa por uso do Patrimônio do Arquipélago) e a manutenção da rede e dos
equipamentos.
5. BASE LEGAL LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
5.1 A contratação de serviços de alteração e manutenção dos sistemas eletrônicos e a manutenção
de rede e dos equipamentos, objeto do presente Termo de Referência, encontra amparo e
sustentação legal nos seguintes diplomas:
x Lei nº 10.520/2002 – Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art.37, inciso XXI, da Constituição Federal;
x Lei nº 8.666/1993 – Regulamenta o art.37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública.
6. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
6.1. Contratação de serviços de informática para as devidas necessidades da unidade da TUPA,
para o funcionamento e preservação dos equipamentos tecnológicos, abaixo elencados:
x Manutenção e alteração no sistema de emissão da tarifa TUPA:
a. O serviço deve ser oferecido com atendimento imediato para as alterações do sistema
bem como manutenção do banco de dados;
b. Manutenção do servidor do banco de dados para garantir alto desempenho na emissão
de tarifas.
x

Manutenção da rede e dos equipamentos:
a. Manutenção do servidor com Windows Server e terminal Server instalado para o
monitoramento no horário de funcionamento da TUPA;
b. Monitoramento do servidor;
c. Atendimento de urgência;
d. Disponibilização de um técnico quando solicitados com pedido no prazo de 96 horas;
e. Visitas regulares para manutenção preventiva e limpeza dos equipamentos.

7. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
A prestação de serviço pela contratada deverá ocorrer, em dias úteis, no horário disciplinado
entre às 08h00min às 17h00min, na unidade da TUPA, situado no Arquipélago de Morro de
São Paulo, CEP 45.428-000.
UNIDADE DA TUPA
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Responsável: Joelia Carvalho de Souza
Telefone: (75) 3652-1699
Email: tributos.morrosp@cairu.ba.gov.br
Os serviços deverão ser fiscalizados e acompanhados, sob supervisão da Secretaria da
Administração – SEAD, através do Departamento de Tecnologia e Informática – DTI.
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
Técnico Responsável: Davi Boaventura da Silva Junior
Telefone: (75) 3653-2151 / Ramal: 215 / (75) 9 9981-5602
Email: dti@cairu.ba.gov.br
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, nos termos da Lei nº 8.666/93,
contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,
mediante termo aditivo, salvo manifestação formal em contrário das partes, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias do seu vencimento. Os efeitos financeiros da contratação só
serão produzidos a partir do inicio da prestação do serviço.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 A Contratada obriga-se a:
8.1.1 Executar os serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
8.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos
12, 13, 18 e 16, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
8.1.4 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
8.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
8.1.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia
de quaisquer outras eu incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
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8.1.8 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à
execução do objeto contratual;
8.1.9 Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de
Tecnologia da Informação pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para
sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessária;
8.1.10 Quando especificada, manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta
por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para o fornecimento da
Solução de tecnologia da Informação;
8.1.11 Manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de
Tecnologia da Informação durante a execução do contrato;
8.1.12 Acatar, no prazo estabelecido na notificação feita pelo fiscal administrativo, as instruções,
sugestões, observações e decisões que emanem do CONTRATANTE, corrigindo as
deficiências apontadas quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais, devendo, ainda,
observar as normas de segurança estabelecidas pelo CONTRATANTE;
8.1.13 Cumprir os prazos contratuais e os determinados nas ordens de serviços, no plano de
trabalho e em outros mecanismos de comunicação contratual;
8.1.14 Obedecer a todas as normas, padrões, processos e procedimentos do CONTRATANTE;
8.1.15 Manter organizados e disponíveis ao CONTRATANTE, durante a vigência do contrato,
todos os documentos (artefatos, ordens de serviços, comprovações de habilitação técnica
de profissionais, produtos e outros elementos), base de dados e cópias de segurança
pertinentes ao objeto contratual;
8.1.16 Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pelo
CONTRATANTE, relacionados à prestação dos serviços;
8.1.17 Assumir, plena e exclusivamente, todos os riscos provenientes da execução do objeto
contratual, não assumindo o CONTRATANTE, em hipótese alguma, nenhuma
responsabilidade subsidiariamente;
8.1.18 Manter sua equipe qualificada para cumprir as atividades previstas nas ordens de serviço,
sem eu isso implique acréscimo ao seu valor;
8.1.19 Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando ao CONTRATANTE os
esclarecimentos julgados necessários.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 A Contratante obriga-se a:
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9.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
9.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e/ou serviços
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitação e recebimento definitivos;
9.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA , através de
servidor designado;
9.1.4 Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
9.1.5 Efetuar conferência minuciosa dos serviços realizados, aprovando-os se for o caso;
9.1.6 Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações contidas
no Termo de Referência;
9.1.7 Notificar a CONTRATADA, por meio de ofício, e-mail ou sistema de controle de
ocorrências, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades contatadas na execução do
serviço, para que sejam adotadas as medidas corretivas cabíveis;
9.1.8 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis.
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