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TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICO 

1. DO OBJETO 

O Presente Termo de Referência Técnica refere-se à CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, 

GERENCIAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS E DA TRANSPARÊNCIA, AUXILIO E ACOMPANHAMENTO 

NAS SESSÕES PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ. 

2. JUSTIFICATIVA 

A licitação destina-se a promover condições para o funcionamento 

adequado de todas as atividades que envolva as atividades do setor de 

Administrativo da Câmara Municipal de Muaná, num ambiente de permanente 

modificação da legislação e estabelecimento de novas exigências. 

A última década do século XX foi marcada por uma crescente 

preocupação com a Gestão Pública, tanto por parte dos legisladores, como dos 

órgãos de fiscalização. Leis como a de Improbidade Administrativa de 1992 (Lei 

Federal n° 8429/92), o Estatuto de Licitações da Lei 8.666/1993, da Lei 

10.520/2002 e Lei Complementar 123/2006 e as diversas Emendas Constitucionais 

editadas no período já demonstravam tal preocupação, culminando com a LC 

101/00 que inaugurou definitivamente um novo momento na Administração Pública: 

a 'Era da Responsabilidade Fiscaf'. 

A consequente normatização das atividades públicas tem imposto 

mudanças rápidas nos procedimentos licitatórios, desafiando a capacidade 

técnica de cada Administração. 

Existem Câmaras Municipais organizadas, cujas equipes técnicas 

são capazes de cumprir exemplarmente as exigentes disciplinas impostas ao 

Serviço Público. Mas isso se dá por diversos fatores que não devem ser 

desconsiderados, tais como estrutura física adequada, remuneração adequada 
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dos profissionais com perfil técnico ideal para execução das atividades mais 

complexas, acesso aos vários níveis de capacitação profissional permanente e 

melhor mercado de trabalho. 

Infelizmente, estes e outros fatores não representam a realidade da 

maioria dos municípios do Pará que, somada ainda a transitoriedade de alguns 

cargos e funções, impõem às administrações municipais a contratação de 

instituições que possam ao mesmo tempo capacitar os profissionais da 

Administração Pública, bem como orientar na execução das tarefas mais 

complexas, tendo em vista o fiel cumprimento das leis orçamentárias. 

Assim também é a realidade da Câmara Municipal de Muaná/PA. 

Situações diversas têm dificultado sobremaneira a formação de uma equipe 

técnica devidamente qualificada para os desafios hodiernos da gestão pública, 

tornando inevitável a utilização do suporte técnico-consultivo para o 

desenvolvimento institucional da Câmara Municipal de Muaná/PA. 

Somente por isso estaria justificada a contratação, pois é o meio pelo 

qual se vale a Administração, para promover o bom funcionamento permanente 

dos seus quadros, com vistas ao seu próprio desenvolvimento como instituição. 

Esta contratação dá-se devido ao grande número de mudanças feitas 

em nossas licitações, com acordos e jurisprudências dos Tribunais do Pará, da 

União e do TCE-PA. 

Não passa despercebido a necessidade de uma atuação 

especializada junto aos órgãos da Administração Pública em geral, bem como 

perante que a cada dia que passa tem proferido decisões que interferem 

diretamente nas políticas públicas, bem como impactando diretamente as 

receitas municipais impondo despesas não previstas no orçamento aprovado, 

sem olvidar dos processos administrativos. 

Deve ser designada como pregoeira a pessoa pertencente ao quadro do 

órgão ou da entidade promotora do certame, a menos que não se disponha de 

servidor qualificado para atuar na função, situação que justifica a excepcional 
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designação de terceiro estranho à Administração. (TCU - Acórdão 2166/2014 - 

Plenário). 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES. 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

ONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 

PUBLICA, 	BEM 	COMO 	NA 	ELABORAÇÃO 	DE 	CONTRATOS, 	GERENCIAMENTO 	E- 
01 11 Mês TREINAMENTO OPERACIONAL DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E DA TRANSPARÊNCIA, 

AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NAS SESSÕES PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL  

DEMUANÁ.  

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O julgamento da proposta técnica será feito por meio da análise de conteúdo 

das suas informações solicitadas, bem como da comparação entre elas, atribuindo-

lhes pontos conforme a seguir descrito, em nome individualizado dos sócios ,  

A Nota Técnica [NT] compreenderá no máximo de 100 (cem) pontos e Será obtida 

por meio da somatória dos quesitos relacionados nos subitens que seguem. 

- A proposta técnica será composta pelos elementos de "QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA OPERACIONAL DA EMPRESA" e "QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 

TÉCNICA". 

No elemento de "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DA EMPRESA" serão 

analisados e pontuados os critérios: 

a) Ni - número de municípios e câmaras municipais atendidos simultaneamente; e 

b) N2 - organização e estrutura operacional. 

c) N3 - Acervo Operacional da Licitante. 

No elemento de "QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA", serão analisados e 

pontuados os critérios: 
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a) N4 - titulação dos profissionais; 

b) N5 - experiência dos profissionais em trabalhos similares. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DA EMPRESA. Pontuação Máxima do 

Elemento: 54 pontos [N1+N2+N3] 

Número de habitantes nos municípios trabalhados, tempos de serviços em 

Municípios e Câmaras municipais [Ni]: 

- Número de habitantes nos municípios trabalhados, tempos de serviços em 

Municípios e Câmaras municipais atendidos simultaneamente pela proponente na 

data da apresentação da presente proposta, atuando na consultoria junto às 

entidades da Administração Pública, direta ou indireta: 

a) Tempo de Exercício da atividade no mesmo 

Município mais que 12 meses contínuos 

10 pontos 

b) Municípios com mais de 10 mil habitantes 12 pontos 

c) Municípios 	entre 	11.000 	e 	20.000 	mil 

habitantes 

18 pontos 

d) Município com mais de 25.000 mil habitantes 20 pontos 

e) Município com mais de 30.000 mil habitantes 30 pontos 

Pontuação máxima: 30 [Nu 

Nesse quesito, a proponente deverá apresentar declaração emitida pelo Prefeito! 

Presidente de Câmara, Portaria, Contrato, Publicação ou Contracheques (estes 

desde que devidamente assinados pela autoridade competente). 

Organização e Estrutura Operacional [N2]: 

A proponente deverá comprovar possuir em seu quadro estrutura operacional 

composta por, no mínimo: 1 (um) profissional de nível superior na área contábil e 1 

(um) profissional de nível superior na área de administração, 1 (um) profissional de 

nível superior na área de Direito, 1 (um) profissional de nível superior na área de 
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Economia, capacitados e habilitados para desempenhar as atividades objeto da 

presente contratação. 

a um profissional de cada área no máximo 3 3 pontos 

b Um profissionais ou mais da área contábil 9 pontos 

c Um 	profissionais 	ou 	mais 	da 	área 

Administração 

9 pontos  

d Um profissionais ou mais da área Direito 9 pontos 

e Um profissionais ou mais da área Economia 9 pontos 

Pontuação máxima: 9 pontos [N2] 

A comprovação será feita mediante a apresentação de cópias dos certificados de 

conclusão de curso superior ou técnico, conforme o caso, e, para efeitos do vínculo 

profissional da equipe técnica, a cópia do contrato social (no caso de diretor da 

licitante), registro em carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços. 

Se a licitante não comprovar possuir, no mínimo, 1 profissional de cada área 

relacionada, será atribuída pontuação O (zero). 

Acervo Operacional da Licitante [N3]: 

A demonstração de que a Proponente possui Atestado de capacidade técnica 

devidamente assinado por autoridade competente quando os serviços prestados 

foram em órgãos públicos e por representante legal, quando os serviços foram 

prestados à empresas privadas, estes com assinaturas reconhecidas por cartório, 

comprovando prestação de serviços compatíveis com o objetos desta licitação, 

onde será atribuída a seguinte pontuação. 

a um atestado de capacidade técnica emitido por Camara 	15 pontos 

Municipal 

b um atestado de capacidade técnica emitido por 	 10 pontos 



DE 

MUA 

MUNICÍPIO DE MUANÁ - PA 
PODER LEGISLATIVO 	 Rubrica 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ 

município com mais de 11.000 (onze mil) habitantes 

c um atestado de capacidade técnica emitido por 15 pontos 

município com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes 

d um atestado de capacidade técnica emitido por 5 pontos 

empresa privada 

Pontuação máxima: 15 pontos {N3] 

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA Pontuação máxima do Elemento: 46 

pontos [N4+N5] 

A proponente deverá apresentar documentos hábeis e pertinentes, relacionados 

aos profissionais pertencentes ao seu quadro, a serem avaliados consoante a 

demonstração de qualificação e desempenho técnico profissional, conforme as 

regras seguintes 

Graduações dos Profissionais [N4]: 

de Certificado de 	em 

qualquer nível superior, com enfoque em matérias 

- 	 pertinentes e compatíveis com o objeto do presente 

certame, em, no mínimo, umas das seguintes 

25 pontos 

áreas: contabilidade, administração, Direito ou Economia. 

Pontuação máxima: 25 pontos [N4] 

Experiência dos Profissionais em Trabalhos Similares[N5]: 

Curso de Formação do Curso de Pregoeiro através de certificado em nome de 

profissional integrante do quadro funcional da licitante, a ser pontuada da 

seguinte forma: 

Pa 

 

~Te ~odFormaçãodo Curso ~ePegoeiro ~1pntos 
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Acima de 01 ano 

b atuação como presidente de 15 pontos 

comissão de licitação até 02 municípios 

21 pontos c atuação como presidente de - 

comissão de licitação acima de 02 municípios 

Pontuação máxima do item: 21 pontos [N5] 

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

A Nota Técnica [NT] da proposta técnica será obtida de acordo com a seguinte 

fórmula: NT= Ni + N2 + N3 + N4+N5. 

Cálculo do Índice Técnico [IT], através da aplicação da seguinte fórmula: 

IT = Nota Técnica [NT] da proposta em exame Maior Nota Técnica Obtida 

O resultado obtido da divisão da Nota Técnica [NT] de cada proposta por aquela 

que obteve a maior pontuação, será o Índice Técnico [IT]. 

Para efeito de cálculo do Índice Técnico [IT] serão levadas em consideração duas 

casas decimais, sendo que a terceira casa será utilizada apenas para fins de 

arredondamento. 

Na hipótese de a proponente deixar de apresentar a documentação de 

comprovação da pontuação, será desconsiderada no item a que se referir. 

Caso algum documento utilizado para comprovação da pontuação esteja em 

idioma estrangeiro, esse deverá estar acompanhado de tradução realizada por 

tradutor juramentado. 

- O máximo de pontuação Técnica a ser alcançada será de 60 pontos, apurado 

pela soma de todos os itens da Proposta Técnica; 

Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que resultarem em Nota Técnica 

[NT] inferior a 30 pontos. 

O julgamento dos Elementos I (Qualificação Técnica da Empresa) e II (Qualificação 

da Equipe Técnica) será realizado mediante a conferência da documentação 
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apresentada sendo concedida a pontuação prevista nos subitens da PROPOSTA 

TÉCNICA, somando- se ao final todas as notas apuradas, conforme o inciso 1, §1 1 , 

do art. 46, da Lei n° 8.666/93. 

Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

Serão considerados originais os documentos disponibilizados pela Internet 

a) O máximo de pontuação Técnica a ser alcançada será de 55 pontos, 

apurado pela soma de todos os itens da Proposta Técnica, se todos os 

requisitos forem preenchidos; 

b)A classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada das 

valorizações das propostas técnicas (60%) e de preços (40 %), sendo declarada 

vencedora a licitante que obtiver a maior Nota de Classificação Final, combinando 

NOTA TÉCNICA e NOTA FINANCEIRA, conforme a fórmula e os pesos seguintes: 

NCF = NT X (0,6) + NF X (0,4) 

Onde: NF = PMin. X 100 / P dividido por 2 Em que: 

NCF = Nota de classificação final alcançada pela licitante; 

NT = Nota técnica obtida pela licitante (Soma dos pontos obtidos através do 

atendimento de cada quesito) 

NF = Nota financeira obtida pela licitante 

P = Preço ofertado pela licitante classificada para a execução dos serviços; e PMin 

= Preço mínimo ofertado 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do futuro contrato, a 

CONTRATANTE se obrigará: - Pagar o valor dos serviços prestados, na forma e 

condições estabelecidas no contrato. 

• 	Disponibilizar à CONTRATADA todas as informações necessárias ao 

cumprimento do Contrato. 

• 	Aplicar as penalidades estabelecidas no Contrato. 
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• 	Receber os prestadores de serviços de acordo com as regras 

estabelecidas no Contrato. 

• 	A CONTRATANTE se reserva o direito de proceder vistoria/fiscalização 

no(s) serviços(s) prestado(s), sempre que de seu interesse, durante a vigência 

do contrato. 

• 	Realizar rigorosa conferência das características dos serviços prestados, 

pelo fiscal designado pela P.M.X., somente atestando os documentos da 

despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos serviços. (67, da 

Lei n° 8.666/1993). 

• 	Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados em desacordo com 

as características estabelecidas neste Termo (Art. 76, da Lei n° 8.666/1993). 

7. DO ATESTO 

O atesto das Notas Fiscais/Faturas correspondentes ao fornecimento 

dos Serviços caberá ao Secretário Municipal requisitante do serviço ou servidor 

por este designado. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas em 

futuro contrato e na legislação pertinente, as seguintes: 

• Executar o objeto do Contrato de acordo com as condições e prazos 

estabelecidos no pretenso contrato; 

• Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao 

patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas 

atividades profissionais, objeto do Contrato; 

• Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com 

pessoal de sua contratação, necessário à execução do objeto contratual, inclusive 

os encargos relativos à legislação trabalhista. 
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. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 

e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados 

ou prepostos, à contratante ou a terceiros. 

• Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pela 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ para a execução do Contrato. 

• Encaminha ao Setor Financeiro da CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ as notas 

de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

• Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas 

pela CONTRATANTE; 

• 	Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 

Contratante; 

• 	Notificar, 	por escrito, 	à Contratante quaisquer irregularidades 

encontradas nos serviços prestados; 

• 	Disponibilizar profissional com capacidade técnica compatível com a nota 

técnica obtida na classificação, na CÂMARA para devidas prestações de 

serviços quando convocado; 

• 	Deverá ter um profissional responsável, com pleno conhecimento 

técnico, no município por 04 (quatro) horas por dia durante duas vezes por 

semana na sede da CÂMARA, e os demais dias deverá fazer atendimento via 

chat, telefone, e-mail, WHATSAPP ou outro meio eletrônico equivalente, caso a 

CÂMARA MUNICIPAL necessite de consultas ao jurídico. 

9. 	DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica a CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ de acordo com a Lei Orgânica do 

Município, dispor sobre os casos omissos no presente Termo de Referência. 

Muaná/PA, 25 de janeiro de 2019. 

ZartoIomeu R,ódrigiie's da Silva 
esidente da 9omissão de Licitação 
CÂMARA MJNICIPAL DE MUANÁ 


