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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
PODER EXECUTIVO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1.

ContiaÇãO de empresa especializada para locação de software de controle de
arrecadação e gestão tributaria e controle de cobrança de agua, com instalação,
i mplantação e treinamento de servidores no município de Acara/PA

2 PROCEDIMENTOS
2.1. O objeto devera obedecer as prescrições e exigências contidas nas especificações técnicas
do A nexo! 1 deste Edital;
'

2.2. A. licitante vencedora de cada ITEM deverá adotar os seguintes procedimentos visando o
fornecimento e entrega dos objetos a serem adjudicados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARA
3 DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 — Os preços dos itens pera fornecP9S
Proposta dajicitante vencedora
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4. DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:
licitação não poderá ser superior ao
4.1. O prazo para fo ;necimefltc; dos objetos descritos nesta
estipulado no contrato administrativo, a contar da emissão da nota de empenho.
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4.2. Os objetos serão entregues na sede do municipio de Acará e conferidos por servidor ou
servidores designados pela dninistração pública municipal.
4.3. Caberá ao servidor ou servidores designados., sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em
parte. o objeto que não esteja de acordo com as especificações contidas no Termo de
Referência, bem como determinar prazo para substituição do objeto eventualmente fora de
especificação.
S. RECURSOS ORÇAMENTÁRIO S:
rodutos/serviços, decorrentes da
5.1. As despesas a serem realizadas com a aquisição dos p
execução deste processo, correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias da Prefeitura
Municipal de Acará/Secretarias Municipais, recursos estes previstos no orçamento geral do
Município de Acará/PA.
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