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Orgão: Câmara Municipal de Santarém - CMS

CNPJ: 10.219.20210001-82

Endereço: Av. Dr. Anysio Chaves, n' 1001, baino Aeroporto Velho

CEP: 68.030-290

Cidade: Santarém-PA

Fones: (93) 2101 5300

2. OBJETO

2.1 Constitui objeto do presente certame CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO O.q. LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)

PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE.VERSA, NAS MODALIDADES FALADA,

SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO

VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL' EM

EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA

CÂMÀRA MUNICIPAL DE SANTARIIM, coM cpssÃo Do uso DE IMAGEM.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Câmara Municipal de santarém, no sentido de atender suas necessidades precípuas

incorporadas não apenas em seus atos legislativos, necessita que a sua estrutura administrativa

esteja adequada e a sua funcionalidade intema capaz de atender sua missão'

No desenvolvimento de seu mister existe a Obrigatoriedade da Inserção do Intérprete da Língua

Brasileira de sinais (LIBRAS), em todas as sessões legislativas e eventos públicos oficiais

realizados na Câmara Municipat de Santarém.

Tal obrigatoriedade decorre da Resolução n'001/2020 de 15 de dezembro de 2020.
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Quanto ao quantitativo proposto, este foi planejado visando atender todas as sessões e eventos

desta Câmara Municipal de Santarem, Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Itinerantes

e de Prestação de Contas.

3.2. Considerando que o administrador público, ao gerir a máquina estatal na busca da

satisfação do interesse coletivo, se submeter a um Regime Jurídico-administrativo marcado pela

existência de prerrogativas e sujeições e dotado de princípios logicamente concatenados que

disciplinam a atuação dos gestores da coisa públic4 onde alguns destes princípios estão

expressos exemplificativamente na Constituição Federal (artigo 37, caput), quais sejam,

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência constituindo o que a doutrina

denomina de princípios basilares da Administração Pública.

3.3. Ainda sobre a atuação da Administração Pública, a Carta Magna (artigo 37, XXI)

estabeleceu a licitação como regra para a realização de obras, serviços, compras e alienações.

Desta form4 no intuito de atribuir às contrataçôes públicas maior transparência e efetividade,

a Lei 8.666193 veio estabelecer normas gerais sobre o procedimento licitatório, as quais o

administrador público se encontra adstrito.

3,4. O princípio da publicidade se insere nesse meio como mais um instrumento na busca da

probidade administrativa e contribui para o alcance dos objetivos da administração pública,

urna vez que a ampla divulgação do certame possibilita o acesso indistinto de todos os

interessados à licitação e, em consequência, contribui para ampliar o universo de propostas.

3.5. Este princípio assume elevado grau de importânci4 uma vez que, além de princípio geral

de Direito Administrativo, também constitui condição de eficácia da própria licitação (art. 21,

Lei 8.666193) e do contrato administrativo (art.61, § único, Lei 8.666/93). Verifica-se, pois,

que o princípio da publicidade enseja a realizzção do controle dos atos administrativos pelo

povo e contribui para efetivação dos demais princípios, tais como moralidade e impessoalidade.

3.6. Da análise da Lei de Licitações, resta configurado que, no que pese o princípio da

publicidade não se restringir à publicação do aviso da licitação, diante da essencialidade da

divulgação da ocorrência do certame para a legitimação dos procedimentos adotados na

contratação pública, a disciplina do artigo 21 da Lei 8.666193 se Íeveste de importância ímpar

para a efetividade dos princípios que regem a Administração Pública. Neste sentido, reforçando

a essencialidade da transparência dos atos administrativos para o alcance de uma Administração

proba e eficiente, arrematamos as considerações do presente aÍigo com as sábias palavras de
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No à

Colaço Antunes (1990, apud AMARAL, 2007,p. l9): "Uma Administração opaca infantiliza,

uma Administração transparente esclarece e tranquiliza".

3.7. A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico,

ficando sob a responsabilidade da Câmara Municipal através do Núcleo Tecnico de Licitações,

a realização do certame.

ITEM DISCRIMINAÇÃO IINIT) QTD

VAL.

UNIT.

MÉDIo

VALOR

TOTAL

MÉDIo

I

Sessões Ordinárias,

Extraordinárias e Solenes

Prestação de serviços de intérprete de

Libras durante a realização das

sessões ordiniiri as, extraordinária e

solenes realizada na sede da Câmara

Municipal de Santarém.

Horas 432
R$

179,46

R$

77.526,72

2

Sessões Itinerantes - Prestação de

serviços de intérprete de Libras

durante a realização das sessões

itinerantes a serem realizadas nas

Regiões que compreendem o meio

rural do Município.

Horas l5
R$

179,46

R$

2.691,90

3

Sessões de Prestação de Contas -

Prestação de serviços de intérprete de

Libras durante a realização das

sessões de Prestação de contas a

serem realizadas na sede da Câmara

Municipal de Santarém.

Horas 6
R$

179,46

R$

t.076,76

,I. DETALHAMENTO DO OBJETO
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TOTAL
(Oitenta e Um Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Oito

Centavos)

R$

81.295,38

5. FUNDAMENTO LEGAL

5.1 Lei n". 8.666/93, atualizada;

5.2 Lei n' 10.520 de 1710712002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão,

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

5.3 Decreto no 3.555 de 09/08/2000, que aprova o Regulamento para a modalidade de

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;

5.4 Lei Municipal 18.347 /2010, que institui o tratamento difeÍenciado para as ME e EPP no

âmbito do Município de Santarém;

5.5 Decreto Municipal n"444/2005, de 2511112005;

5.6 Lei Complementar 12312006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

5.7 Resolução n" 001/2020, de 15 de Dezembro de 2020 da Câmara Municipal de Santaré,

que Dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção do Intérprete de LIBRAS em todas as sessões

legislativas e Eventos Públicos Oficiais Realizados na Câmara Municipal de Santarém.

6. PRAZO DE FORNECIMENTO E EXECUÇÁO

6.1. O Prazo para o fomecimento dos serviços será de 12 (doze) meses imediatamente após o

encamiúamento via correio eletrônico (e-mail) da ordem de serviço, objeto deste Edital.

6.2. Os textos deverão ser encamiúados à contratad4 juntamente com a solicitação do serviço'

através de correio eletrônico (e-mail).

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO
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7.1. O prazo de vigência e execução do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de

sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso I,

§ 2o e art. 65, I, alínea b, § 1' da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93.

s. oBRrGÀÇÕES DA CONTRÂTADA

8.1. A Contratada compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido no Termo de Referência;

8.2. A Contratada deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante;

8.3. A Contratada será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou

indirekmente aplicável ao objeto do Termo de Referência;

8.4. A Contratada será a única responsável por danos e pÍejuízos, de qualquer natureza, causada

a ContÍatante ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto do Termo de Referência,

isentando a Contratante de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais

reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou

jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

8.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fomecimento do objeto

do Termo de Referência qualquer relação de empÍego entre a Contratante e os empregados da

Contratada;

8.6. A Contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto do Termo de

Referência, tais como salii'r'ios, encargos sociais, previdenciiâ.rios, trabalhistas, comerciais,

seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transpoÍe, vale-refeição e outÍos beneficios

exigidos. A inadimplência da Contratada para com estes encaÍgos, não transfere a Contratante

à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

8.7 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante;

g.8. Manter os seus empregados identiÍicados por cracha" quando no recinto da contratante,

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa

ordem e às normas disciplinares da Contratante;

g.g. Acatar todas as orientações da Contratante, emanadas pelo frscal do contrato, sujeitando-

se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo

às reclamações formuladas;

PAGNA
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8.9. Manter, durante o fomecimento do objeto do Termo de Referênci4 em compatibilidade

com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

8.10. Enviar para a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da prestação

dos serviços, documento contendo todas as informações necessárias dos profissionais

disponibilizados;

8.11. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto do interesse da CONTRATANTE ou de

terceiros que tomar coúecimento em raáo da contratação, sob pena de responsabilidade civil,

penal e administrativa, conforme o caso;

8.12. Repor imediatamente os profissionais a serviço dos eventos, no caso de ausência ou

dispensa.

9. OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

9.1. Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;

9.2. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação;

9.3. Prestar as informações e esclarecimentos que veúam a ser solicitadas pela

CONTRATADA;

9.4. Permitir acesso aos funcionriLrios da CONTRATADA, desde que devidamente

identificados, aos locais onde será entÍegue o objeto deste Termo de Referência, nos horários

de expediente nolmal ou em outros horários constantes em acordos frmados entre as paÍes.

9.5. Notificar a cONTRATADA, fixando prazo para correção das irregularidades ou vícios

encontrados;

9.6. Fornecer todo o subsídio necessário à realização dos trabalhos dentro dos melhores padrões

e técúcas, com detalhamenlo, clareza e objetividade'

IO. FISCALIZAÇAO

10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato serão realizados por Fiscal do

contrato, a servidora Vanessa Feleol da Mota Aguia, servidor público, Matrícula n'

120763-6, designada pelo órgão solicitante como FISCAL TITULAR e a servidora Bianca de

N
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Oliveira Gomes, servidora pública, Matrícula no

120750'4, designada pelo órgão solicitante como FISCAL SUBSTITUTA, observando-se as

disposições contidas no arigo 67 e panígrafos daLei g.666193,cabendoJhes dentre outros:

10.2. Solicitar a execução dos objetos mencionados;

10.3. supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas

para regularização das falhas ou defeitos observados;

l0'4. Levar ao coúecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua

competência;

10.5. solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obrer da

Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste

contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que

comprovem essas solicitações de providências;

10.6. Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar

as ocorrências de indisponibilidade;

10.7. Encamiúar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias

relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.

10.8. O acompaúamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da

CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao

CONTRATANTE, responsabilidade solidária" inclusive perante terceiros, por quaisquer

irregularidades ou danos na execução do serviço contÍatado.

10.9. As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE,

encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontÍrmenle atendidas pela

CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

10.10. Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização,

observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos,

bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.

10.11. E vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os

empregados da CONTRATADA, repoíando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela

indicados.
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10.12. Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela

Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.

lr. DoTAÇÃo ORÇAMENTÁRrA

11.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte dotação

orçamentrlLria da Câmara Municipal de Santarém, que integram o objeto da licitação:

I2OOOOOO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM

01.031.00012.001 - Manutenção das Atividades da Câmara

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

11.2. Para o aro de 2022 a reserva orçamentiíria será informada através de apostilamento.

I2. DO PAGAMENTO

13. DAS PENALIDÀDES

l3.l com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666193, a adjudicatrá.ria ficará sujeita,

no caso de atraso injustifrcado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou

inexecuçãodaobrigação,semprejuízodasresponsabilidadescivilecriminal,asseguradaa

prévia e ampta defesa, às seguintes penalidades:

Advertência;

Multa de:

12.1.1.

12.t.2.

12.1. O pagamento será em moeda corrente do País até 30 (trinta) dias a contar da certificação

de que o objeto foi aceito, creditado em favor da vencedora, através de ordem bancária de

conformidade com as informações indicadas expressamente pela sociedade empresária,

banco:-; Agência 

-; 

Conta Corrente 

-; 

Localidada 

-' 

onde deverá ser

efetivado o crédito, o qual ocorrerá após a data de apresentação da competente nota hscal

eletrônica junto ao departamento de finanças, em anexo a esta, todas as ceÍidões pertinentes,

conforme artigo 40, inciso XIV, alínea "a" e artigo 55, inciso XIII, da Lei 8'666/93 '

PAL
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I - 0J3% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material

ou na execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais

adimplidas em atraso,

até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30

(trinta) diasde atraso;

ü - 0,66 7o (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de

material ouna execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o

montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em cariíter excepcional, e a

critério do órgão contratante, quandoo atmso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo

ultrapassar o valor previsto para o inadimplementocompleto da obrigação contratada;

ilI - 57o (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empeúo, por

descumprimentodo prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos

I e II deste subitem;

ru- l57o (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar

o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela

Administração, recusa parcialou total na entrega do material, recusa na conclusão do

serviço, ou rescisão do contrato/nota de empeúo, calculado sobre a parte inadimplente

V - aÍé 20o/o (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

12.1.3. Suspensão temponíria do direito de participar de licitação e impedimento de

contratar com a câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo ptazo de até dois anos;

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública'

13.2Em caso de inadimplemento contratual, o valor da multa deverá ser recolhido no pr.vo

de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, podendo ser descontado da garantia

contratual prestada ou dos pagamentos devidos à CoNTRATADA, ou ainda cobrado

judicialmente, acrescido dejuros moratórios de l%o (um por cento) ao mês'

l3.3Emqualquercaso,aCoNTRATADAseránotificadaparaapresentaçãodedefesaprévia'

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação'

As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si' podendo ser aplicadas

isoladas ou cumuLrtivamente, sem prejuízo de outras medidas cabiveis, inclusive aquelas

L 04,
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previstás no Código de Defesa do Consumidor Lei n 8.078/90.

14. DO LOCAL E DEMAIS CARACTERI STICAS DA EXECU Ào no sERvrcoC

14.1. - A prestação do sewiço se dan! preferenciaimente, de segunda-feira a sexta-feira, nas

instalações da Câmara Municipal de Santarém.

14.1.1. - No caso de eventos extemos do Plenário, o locai será previamente informado com

antecedência mínima de três dias úteis.

14.1.2- Havendo necessidade de execução de serviços durante finais de semana e feriados, o

contratado deverá fomecer números de telefone, celular, e-mail e outros meios hábeis para

contato, disponiveis 07 (sete) dias por semana.

14.1.3- O contratado deveÉ indicar nome e contato dos profissionais que prestarão serviço.

14.2 - Os serviços serão contratados por hora, sendo que se considera como hora-base a hora

da interpretação de LIBRAS realizada simultiânea ou consecutivamente, ao vivo ou gravada,

prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento.

14.3 - O valor da hora-base deverá considerar o trabalho de 02 (dois) intérpretes, que se

revezaráo a cada 20 (vinte) minutos, conforme preconizz a Federação e Associação da classe,

contemplando a cessão de uso da imagem.

14.4 - A hora de início considerada para cômputo da jomada de trabalho dos profissionais será

sempre aquela indicada na Ordem de Serviço para o inicio do evento, não se descontando da

jomada eventuais atÍasos não imputáveis ao fomecedor beneficiário.

14.5 - Os profissionais deverão apresentaÍ-se ao funcionário responsável pelo evento no local

estabelecido, conforme informado na ordem de serviço, utilizando trajes sociais (temo e

gravata para os homens e terniúo ot tailleur para as mulheres) preferencialmente na cor preta.

14.6 - Os profissionais deverão se apÍesentaÍ com 30 (trinta) minutos de antecedência do início

do evento a fim de verificaÍ as condições e características do local, do público, dos palestrantes

e das atividades a serem realizadas.

14.7 - Esse período não será computado como hora tÍabalhada para efeito de contabilização do

pagamento da prestação do serviço.

14.8 - A conduta ética dos intérpretes será pautada pelos preceitos da confiabilidade,

imparcialidade, discrição e fidelidade, baseando-se no código de Ética integrante do Regimento



Intemo do Departamento Nacional de In1érpretes da Federação Nacional de Educação e

Integração dos Surdos (FENEIS) e na Lei n- 12.31912010, que regulamenta a profissão de

tradutor/intérprete de Libras.

14.9 - Sempre que aplicável, a empresa executará os serviços com base na noÍna técnica

NBR 15.290 da ABNT e nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

14.10 - Caso o evento seja cancelado, em parte ou integralmente, a menos de 3 (três) horas do

seu início, a Câmara Municipal de Santarém ressarcirá as despesas incorridas pelo fomecedor

beneficiiá.Lrio, desde que devidamente comprovadas.

14.11 - O gestor do contrato poderá solicitar que o(s) profissional(is) sejam substituídos no

prazo mríximo de 30 (trinta) minutos a partir de sua solicitação, caso o(s) julgue (s)

tecnicamente inapto(s) ou constate comportamento inadequado, devendo o(s) substituto(s)

possuir(em) as qualidades técnicas profissionais exigidas neste edital.

14.12 - Os profissionais deverão apresentar fluência na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e

competência para realizar interpretação da Libras e da Língua Portuguesa, de maneira

simultânea ou consecutiva, transmitindo todo o conteúdo para a língua alvo.

14.13 - Os serviços serão realizados nas dependências da câmara Municipal ou em locais

indicados pelo gestoÍ, dentro do Municipio de Santarém.

14.14 - No Pleniírio, nos espaços destinados às comissões ou em qualquer outro ambiente, o

profissional atuaÍá na tradução e interpretação, de forma simultânea ou consecutiva, ao vivo ou

ensaiada, gravada ou não, presencia! ou virtual, a Língua Brasileira de Sinais para a língua

portuguesa, e vice-versa, em qualquer modalidade em que estas se apresentarem' seja na

modalidade falada (oral-auditiva), sinalizada (visual- espacial) ou escrita'

I5. CLASSIFI CACAODOSBENS COMUNS

15,1. O objeto a ser contratado possui a nai)ÍeuÀ de bem comum de que trata a Lei no

1o.520l2o02eoDecreton.3.555/00hajavistaqueospadrõesdequalidadeetodasas

características gerais e especificas dos produtos são as usuais do mercado e passíveis de

descrição sucinta, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão' e que o

procedimento seja Por item.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.

CEP. 68,030.290 - SANTARÉM.PARÁ

CN PJ ne 10.219.202/ 0007-82.
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PODER LEGISLATIVO

cÂueRa MUNtctPAt DE sArrenÉur
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.

CEP. 68.030.290 - SANTARÉM.PARÁ
CN P.J ne 10.219.202/OOO7-82

16. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

16.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei n" 8.666/93, Lei n'

10.52012002, e legislação em vigor.

DaÍa:1610312021 DaÍa:16/03/2021

Solicitado por: Autorizado por:

Alene Liberal Cunha

Diretora Geral - CMS

Port. N' 003/2 02 I - DÁ F-DRH

Ronan Manu ral Lira Júnior

Presidente

Santarém

Cômara Municipal de

L
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