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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1 Este Termo de Referência visa a orientar na contratação, por inexigibilidade de licitação, de 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PÚBLICAS, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A Contratação de uma assessoria técnica especializada, tem como finalidade primordial atender 

ao contido na legislação Federal e Estadual, bem como Municipal na execução e instrução quanto a 

formalização de todo um procedimento administrativo de licitação. A Assessoria em licitações tem 

também como finalidade subsidiar o setor de licitações no atendimento das Leis Federais 8.666/93, 

10.520/02 e 14.133/2021, que envolva as compras de bens e serviços da câmara municipal de Cametá, 

através das diversas modalidades previstas em lei. 

Também da necessidade de oferecer estrutura mínima necessária para o efetivo funcionamento de 

suas unidade administrativa em especial na elaboração dos procedimentos licitatórios, que em virtude 

da nova sistemática adotada pelo TCM/PA, necessitam ser informados seus atos em tempo real, bem 

como, as exigências da nova lei de licitações que todos devem se adequar até o próximo ano, então 

deveremos aperfeiçoar com capacitação em matéria licitatória os agentes envolvidos nas aquisições 

e serviços da câmara municipal. Ressaltamos ainda que essa necessidade é para atender e otimizar a 

operacionalização do sistema de pregão eletrônico em atendimento aos acórdãos do TCU 137/2010 

Primeira Câmara e 1700/2007 – Plenário, e mais recente pelo Decreto Municipal nº 10.024/2019 e 

Lei 14.133 de 2021.  

 

3. OBJETO 

3.1. Constitui da presente inexigibilidade e licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E 

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E 

CONTRATOS. 

 

4. METODOLOGIA: 

4.1. Os serviços supõem atuação presencial na sede da Câmara Municipal de Cametá e 

desenvolvimento de atividades na sede da empresa através de consultas via fax, telefone, meios 

eletrônicos, videoconferências, reuniões, entre outros. 

4.2. É obrigatória a presença da equipe técnica na sede da Câmara Municipal de Cametá durante, no 

mínimo, 3 (três) dias a cada quinzena, devendo os profissionais que forem informados na proposta 

serem os responsáveis pela execução dos serviços na sede da Câmara Municipal de Cametá. 

4.3. Os trabalhos devem primar pela transferência de conhecimentos e know-how, de modo que os 

servidores tenham acesso permanente a informações, formulários, legislações, doutrinas, técnicas, 

documentos, modelos, enfim, de fluxos de informações, procedimentos e decisões cabíveis em cada 

caso. 
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4.4. Nenhuma atividade será iniciada sem o conhecimento e a aprovação do Presidente da Câmara 

Municipal de Cametá. Presidente, pregoeiro e do Controle Interno. 

4.5. Os trabalhos (textos, relatórios, dados, etc.) entregues ao Município pela assessoria contratada, 

pertencerão ao legislativo e serão livremente utilizados. 

4.6. Os trabalhos serão detalhados para apresentação e aprovação do presidente, em termos que 

permitam sua apreciação e compreensão.  

 

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

5.1. A contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial com necessária para esclarecimentos e 

recomendações quanto à metodologia e desenvolvimento do trabalho. Poderá ser discutida a 

possibilidade de modificação nos procedimentos metodológicos. 

5.2. A licitante deverá possuir em seu quadro de pessoal, para a prestação dos serviços de consultoria 

necessariamente uma equipe técnica, composta de no mínimo um profissional com formação e com 

experiência prática na área de licitações. 

5.2. A contratada deverá possuir atestados de capacidade técnica que confirmem seu notório saber 

jurídico, na forma disposta no artigo 25, I, II e III da Lei Federal 8.666/93. 

 

6. PRAZO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1. O prazo total de prestação dos serviços contratados será de 12 (doze) meses contados a partir da 

assinatura do contrato, podendo ser este prazo prorrogado a critério da Administração Municipal e 

em conformidade com a legislação aplicável, nomeadamente o art. 57, II, da Lei 8.666/93, ou seja, 

por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.  

 

7. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:  

7.1. Executar os serviços objeto deste Contrato nas condições estabelecidas, respeitando os prazos 

fixados;  

7.2. Realizar todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto contratado, mesmo que não 

tenham sido cotados;  

7.3. Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um Preposto 

com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca 

de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados da Prefeitura, principalmente em situações 

de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio 

igualmente eficaz;  

7.4. Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do Município 

com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo 

adicional;  

7.5. Supervisionar os serviços realizados por sua equipe de trabalho, por meio do Preposto, que 

deverá, visitar as dependências da Câmara, se inteirando das condições de execução do serviço e 

promovendo as alterações necessárias.  

7.6. Fornecer todas as orientações, os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realização 

dos serviços, conforme especificações constantes deste Termo;  
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7.7. Fornecer todo o pessoal técnico especializado necessário à fiel e perfeita execução dos serviços, 

bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da 

execução do Contrato;  

7.8. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os 

trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos 

serviços, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional a Câmara;  

7.9. Entregar os serviços, objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os 

prazos fixados;  

7.10. Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços prestados;  

7.11. Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, etc., às suas expensas, até o local dos 

trabalhos;  

7.12. Utilizar, na execução dos serviços, somente profissionais qualificados, treinados e capacitados, 

observado o perfil básico exigido neste Termo;  

7.13. Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pela Câmara;  

7.14. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda 

a sua vigência, a pedido da Câmara;  

7.15. Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do Contrato pela 

equipe da Câmara Municipal de Cametá, durante a sua execução;  

7.16. Executar os serviços com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de informações, 

dados e equipamentos da Câmara;  

7.17. Apresentar, para fins de acompanhamento e fiscalização dos serviços, relatório mensal, 

devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo a descrição dos serviços 

prestados no mês de referência;  

7.18. Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a Câmara, 

imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como 

substituir os documentos com prazo de validade expirado.  

 

8. OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  

8.1. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, 

fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;  

8.2. Emitir a Ordem de Serviço;  

8.3. Expedir atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação 

do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação 

dos pagamentos;  

8.4. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;  

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 

CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato;  

8.6. Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas instalações;  

8.7. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas;  

8.8. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 
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inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

8.9. Fiscalizar e acompanhar os serviços, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e 

subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, observando o fiel cumprimento das 

exigências constantes deste Projeto Básico, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da 

contratada com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas;  

8.10. Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo 

comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade com 

as disposições contratuais e legais;  

8.11. Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada 

necessária;  

8.12. Transmitir à CONTRATADA, as instruções necessárias à realização dos serviços, 

complementares a este Projeto Básico;  

8.13. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente com seus 

empregados;  

8.14. Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços;  

8.15. Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos aditivos 

que venham a ser firmados. 

8.16. Arcar com as despesas de hospedagem e alimentação dos técnicos da contratada por ocasião da 

prestação de serviço in loco. 

   

 

 

Cametá-PA, 02 de Janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

ARTHUR HENRIQUE BARROS DE FREITAS 

PRESIDENTE DA CPL  
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