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Memo nº 003/2021.CMM 

 

DA:SECRETÁRIA LEGISLATIVA 

PARA: EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 

Considerando a necessidade de se realizar procedimento administrativo, para aquisição do 

seguinte objeto: Contratação de Empresa Especializada de consultoria Técnica em Licitação 

com Atuação de Pregoeiro, a serem realizados junto à esta casa de Leis.  

Considerando que em, 18 de novembro de 2011, foi criada a Lei 12.527, que regula o 

acesso à informação prestadas por todos os Entes Federados, esta Lei passou normatizar a forma 

de prestação das informações prestados pelos entes federados, na qual fundamenta-se no inciso 

XXXIII do art. 5º e art. 37 da constituição federal, no qual dispõe que todos os atos da 

administração pública, devem ser informados, dando transparência e informando aos órgão de 

controle e a população em geral. Assim, considerando o TAG assinado entre o município de 

São Caetano de Odivelas e o Tribunal de Contas dos Municípios/TCM, no qual o município se 

obriga a dar transparência a todos os atos realizados por este poder Executivo. 

Pelo acima exposto, solicito ao Exmo. Sr. Prefeito, a autorização para abertura de 

procedimento para aquisição do referido objeto conforme quantitativos em anexo I.           

                    

           Atenciosamente, 

 

 

AMAURI FERNANDES SENA 

Secretário Legislativo 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos que norteiam a 

Contratação de Empresa Especializada de consultoria Técnica em Licitação com Atuação de 

Pregoeiro, a serem realizados junto à esta casa de Leis.. 

 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 –O pedido se justifica em razão da  necessidade dos serviços Especializada de consultoria 

Técnica em Licitação com Atuação de Pregoeiro, a serem realizados junto à esta casa de Leis, 

nesse contexto, à solicitação e autorização de contratação devem abranger os serviços 

necessários à consecução do objeto especificado a seguir: 

 

3 – OBJETO E CUSTOS ESTIMADOS 

3.1 - É objeto do presente Termo de Referência a contratação dos serviços conforme descrito 

abaixo: 

 
Item 

 
Qtd 

Und 
Descrição 

PREÇO ESTIMADO 

 Unit. R$ Total R$ 

1 12 

 

 

 

MESES 

Contratação de Empresa Especializada de 

consultoria Técnica em Licitação com Atuação de 

Pregoeiro, a serem realizados junto à esta casa de 

Leis. 

  

 

4 - DO PAGAMENTO  
4.1 - PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente pelo Município de São Caetano de 

Odivelas/PA, através de Secretaria Municipal de Finanças, Os valores apurados serão pagos após aprovação 

e empenho mediante apresentação da Nota Fiscal com aceite no verso.  

4.1.1 - Os valores inerentes à implantação, diagnóstico, migração, configuração, treinamento e 

acompanhamentos de que tratam os subitens 1.4 do objeto deste edital, serão pagos mensalmente após a 

comprovação do efetivo funcionamento do programa de transparência do Município.  

4.1.2 - O valor inerente ao licenciamento dos sistemas, será devido, individualmente, a partir da 

disponibilização e efetivo funcionamento de cada programa/sistema.  

4.1.3 - As descrições dos itens nas notas fiscais deverão ser idênticas às descrições constantes no descritivo 

do objeto edital.  

4.1.4 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da proponente 

vencedora.  

4.1.6 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na Proposta 

Comercial.  

4.1.7 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido neste edital obriga a licitante vencedora 

a substituir os serviços prestados imediatamente após a notificação/comunicação, arcando única e 

exclusivamente com todos os custos e ônus (independentemente de sua natureza sem prejuízo da 

aplicação das medidas legais/editalícias/contratuais aplicáveis à espécie. 

4.1.8 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

4.1.9 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

5 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO  
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5.1 - DOS PRAZOS: os prazos para início da operação/execução dos serviços e vigência da 

locação serão de: 
5.1.1 - OPERAÇÃO/FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: Recebida a ordem de serviço, que será 

emitida em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, a empresa terá o prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias para concluir a efetiva instalação e operação do subitem 1.4 do objeto deste edital.  

5.1.2 - Observado o prazo máximo estabelecido no item anterior, o início do prazo de locação do sistema 

dar-se-á a partir do efetivo funcionamento do mesmo.  

5.1.3 - DA VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato é de 22/07/2019 até 22/01/2020.  

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 I) fornecer os objetos licitados de acordo com a qualidade exigida pelos órgãos de controle 

governamental;  

 II) responsabilizar-se integralmente pelos objetos ora contratados, nos termos da legislação 

vigente;  

 III) comunicar a Prefeitura, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações 

ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar 

documentos comprobatórios; 

 IV) sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da 

Prefeitura, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os 

esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

 V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93. 

7.2 - Constituem obrigações da CONTRANTANTE: 

I) oferecer todas as informações necessárias para que a empresa possa realizar a do objeto 

licitado dentro das especificações solicitadas; 

II) realizar o pagamento na forma estipulada no Edital; 

III) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

IV) rejeitar no todo ou em parte os objetos entregues em desacordo com o objeto deste 

Termo. 
 

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo 

administrativo, à penalidade de:  

a) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias. 

8.1.1 – A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora da 

hipótese de rescisão contratual, a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei nº 8.666/93 

e suas alterações. 

8.1.2 - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente 

o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.  

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres 

elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:  

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação;  

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não 

regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006. 
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Moju/PA, 04 de janeiro de 2021 

 
 

 

 

Amauri Fernandes Sena 

Secretário Legislativo 
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