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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO   

1.1- O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de preço para eventual Contratação de 

empresa para prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria pública, 

incluindo Diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à Transparência Pública, 

revisão e publicação de material exigido por lei, Relatórios mensais de acompanhamento e 

Implantação de toda tecnologia necessária para publicação constante das informações obrigatórias, 

para atender a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), a Lei da Transparência (LC 

131/2009) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), conforme exigências dos Tribunais de 

Contas, Ministério Público Federal (MPF) e outros referentes à transparência da Câmara Municipal 

de Muaná/PA, de acordo com as especificações e quantidades constantes deste documento.  

  

2 - JUSTIFICATIVA  

2.1- Considerando que a obrigatoriedade na transparência na prestação de contas do município é 

uma obrigação conforme a Leis 12.527/2011 – Lei de acesso a informação; LC 131/2019 – Lei de 

Transparência; LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, para o cumprimento das Leis é 

necessário que a prefeitura disponibilize de um corpo técnico para tal serviço, pois será necessário 

que se faça publicações constantemente, com as informações exigidas pelas leis, como: receitas, 

despesas, licitações, folhas de pagamento, convênios, leis, entre outros. Para facilitar o acesso dos 

munícipes ao portal em tempo real, a Câmara Municipal precisa contratar uma empresa que tenha 

capacidade técnica em atendê-la. 

2.2- A contratação do objeto será realizada através de licitação efetuada por meio do Sistema de 

Registro de Preços, procedimento em que há salvaguarda de excessos, pois além de se conseguir 

melhores preços e condições para a contratação, não existe a necessidade de prévia manifestação 

orçamentária, tendo em vista que a execução é parcelada, inviabilizando a definição real de 

quantitativos a serem demandados. Como a licitação é por meio de registro de preços, será licitado 

isoladamente (por item), com vista a possibilitar maior competitividade no certame e obtenção de 

proposta mais vantajosa para o Poder Legislativo. 
 

3 – DO FORNECIMENTO, PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA    

3.1- A contratada deverá no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da Solicitação de 

Fornecimento, entregar os produtos/serviços licitados; 

3.2- A Nota Fiscal/Nota dos produtos/serviços deve ser entregue juntamente com a Certidão Negativa de Débito – 

CND junto ao INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil e do Certificado de Regularidade de Situação do 

FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

3.3- A referida documentação deverá estar válida durante todo o período de entrega do objeto. No caso de a 

validade expirar no decorrer desse período, deverá ser providenciada sua revalidação em tempo hábil para não 

haver atrasos na entrega dos produtos/serviços.  

 

4 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA  

4.1- Os materiais/equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, 

para reposição de peças, mão-de-obra e atendimento no local; 
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4.2- Durante o período de garantia a assistência técnica deverá ser prestada no local, com o atendimento em até 12 

(doze) horas após o chamado; 

4.3- Nos casos em que a solução do problema ultrapassar 02 (dois) dias úteis sem operação; 

4.4- O atendimento de assistência técnica deverá ser realizado nos dias úteis, durante o horário comercial. 

4.5- A contratada deverá dispor de um número telefônico gratuito ou e-mail para suporte técnico e abertura de 

chamados para prestação dos serviços de assistência técnica no período da garantia. 

4.6- O prazo máximo para a substituição do bem ou componentes que não atenderem as especificações técnicas 

deste Termo de Referência, será de 2 dias, contados da solicitação de reparação da(s) irregularidade(s). Decorrido 

esse prazo e não havendo a devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis.  

4.7- Apresentar Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir os prazos; 

 

5 – DEVERES DA CONTRATADA   

5.1- São deveres da contratada:  

5.2- Fornecer o objeto, atendidos os requisitos e observadas às normas constantes deste instrumento e seu Anexo I;  

5.3- Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais 

que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  

5.4- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 

inclusive aquelas com deslocamentos, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela contratada ou 

fabricante, a que for maior, e ainda, com a disponibilização de materiais de reposição no mercado nacional;  

5.5- Responsabilizarem-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas os seus empregados ou prepostos 

quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais 

para o exercício das atividades;  

5.6- As empresas que tiverem interesse em fornecer os serviços deverão entregar os mesmos com todas as 

documentações e garantias pertinentes.  

 

6 – DEVERES DO CONTRATANTE     

6.1- Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações;  

6.2- Rejeitar os itens cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos constantes 

neste Termo de Referência;  

6.3- Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos 

produtos/serviços, observando ainda as condições estabelecidas no edital de licitação;  

6.4- Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens 

que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

6.5- Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;  

  

7 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO     

7.1- Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte os serviços inapropriados; 

7.2- A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada;  

  

8 – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AO LICITANTE     

8.1- O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir do lance 

ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação; ou o vencedor que, convocado dentro do 

prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, 

não assinar a ata e contrato, não mantiver a proposta, falhar, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, com 

observância do direito à prévia defesa: 

 

Ocorrência  Penalidades que poderão ser aplicadas  
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 Entregar o objeto fora do prazo 

estabelecido.  

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do 

material/serviço não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo 

dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 

parcial do objeto.  

 Não efetuar a troca do objeto, 

quando notificado.  

Impedimento de licitar com a Câmara Municipal de Muaná pelo período de 

1 (um) ano e Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho. 

 Substituir o objeto fora do prazo 

estabelecido.  

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do 

material/equipamento não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 

vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto.  

 Deixar de entregar documentação 

exigida neste Edital.  

Impedimento de licitar com o Município de Muaná pelo período de 1 (um) 

ano e Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  do  contrato/nota  de 

empenho/valor total estimado para o item ou lote.  

 Não mantiver a proposta ou desistir 

do lance.  

Impedimento de licitar com o Município de Muaná pelo período de 1 (um) 

ano e Multa  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  do  contrato/nota  de 

empenho.  

  

Comportar-se de modo inidôneo.  

Impedimento de licitar com o Município de Muaná pelo período de 2 (dois) 

anos e Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 

  

 Fizer declaração falsa.  

Impedimento de licitar com o Município de Muaná pelo período de 2 (dois) 

anos e Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 

  

   

Apresentar documentação falsa.  

Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 

(cinco) anos e Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho, e Comunicação ao Ministério Público Estadual.  

  

   

Cometer fraude fiscal.  

Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 

(cinco) anos e Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 

empenho, e Comunicação ao Ministério Público Estadual.  

Deixar de executar qualquer 

obrigação pactuada ou prevista em 

lei e no edital, em que não se comine 

outra penalidade.  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do 

contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e 

a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 

parcial do objeto.  

  

 Inexecução total.  

Impedimento de licitar com o Município de Muaná pelo período de 02 (dois) 

anos e Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de 

empenho.  
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 Inexecução parcial do objeto.  

Impedimento de licitar com o Município de Muaná pelo período de 01 (um) 

ano e Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não 

executada.  

  

8.2- Na hipótese de a multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor vencedor, o Município 

poderá proceder à rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a empresa fornecedora também se sujeitará às 

sanções administrativas previstas neste Edital.  

8.3- As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Município ou cobradas 

diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às 

demais sanções previstas nesta cláusula.  

8.4- Na ocorrência de falha maior poderá também ser aplicada a penalidade de Declaração de Idoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública.  

8.5- A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo, no prazo 

de 5(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 

03 (três) testemunhas.  

8.6- Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 

fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do Município que deverá examinar a legalidade da 

conduta da empresa.  

8.7- Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, 

conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades 

mencionadas.  

8.8- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será 

descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital.  

 

9 - RELAÇÃO DE ITENS  

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT 

1 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 

profissionais de assessoria e consultoria pública, incluindo 

Diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à 

Transparência Pública, revisão e publicação de material 

exigido por lei, Relatórios mensais de acompanhamento e 

Implantação de toda tecnologia necessária para publicação 

constante das informações obrigatórias, para atender a Lei de 

Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), a Lei da 

Transparência (LC 131/2009) e a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LC 101/00), conforme exigências dos Tribunais de 

Contas, Ministério Público Federal (MPF) e outros referentes à 

transparência da Câmara Municipal de Muaná/PA MÊS 12 
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