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TERMO DE REFERÊNCIA

Ol. OBJETO:

Contratação de empresa com objeto social compatível para executar os serviços de

locação de sistemas de veículo, almoxarifado, patrimônio e contabilidade, junto à Câmara

Municipal de Iguatu-CE, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo

I do Edital).

02. FINALIDADES:

Viabilizar as ações de caráter administrativas, financeiras e contábeis da Câmara

Municipal de Iguatu-CE.

03. DA ESPECIFICAÇÓES E Do LOTE;

LoTE ÚNICO

i i ir`z ,

Í ' SERVIÇOS
TEM

Contrataçao de empresa com objeto social compatível para executar os

i serviços de locação de sistemas de veículo, almoxarifado, patrimônio e l
l

contabilidade, junto à Câmara Municipal de Iguatu-CE, conforme especificações

constantes do Termo de Referência (Anexo l do Edital)

3.1. DOS SERVIÇOS:

Informatização dos sistemas de Gestão Orçamentária e Patrimonial;

Acompanhamento e manutenção do sistema;

Treinamento dos servidores envolvidos na execução dos serviços.

04. DOS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS:
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CAMARA MUNICIPALDE IGUATU

De acordo com as pesquisas bem como consultas de preços praticados em outros

municípios, o valor máximo permitido mensal será de R$ 4.650,00(quatro mil seiscentos e

cinquenta reais)

05. DA EXECUÇÃO Dos sERviÇosz
5.1. Os serviços serão executados no Municipio de Iguatu ou em outro local

determinado pela Administração.

oó. DURAÇÃO Do coNTRAToz
O contrato terá vigência da data da assinatura até 31 de dezembro de 2019, podendo

ser prorrogado de conformidade com o Art. S7, Inciso IV, no que couber, da Lei n° 8.666/93 e

suas alterações posteriores.

Iguatu, 22 de Abril de 2019.
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Francisca Eliane Braz de Carvalho
Presidente da Câmara Municipal de Iguatu

Rua Santos Dumont, S/N - CEP: 63.500-168 - CNPJ N° 05.716.089/0001-00 - IGUATU - CE TEL: (88) 3581-0177

.»- "¬¡'-. n‹=¿‹\“^' “ÀQo 'Í'

V1af'


