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TERMO DE REFERENCIA
1. DADOS DO ORGAO GERENCIADOR

Orgao: Camara Municipal de Santarem - CMS

CNPJ: 10.219.202/0001-82

Endere9o: Avenida Dr. Anysio Chaves, n° 1001, Aeroporto Velho

CEP: 68030-290

Cidade: Santarem-PA

Pones: 093 2101-5300

2. OBJETO

2.1 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS.

3. .niSTIFICATIVA

3.1. O objetivo desta contratafao e promover o registro de prefos para eventual aquisi^ao de materials 
permanentes, com vistas ao atendimento das necessidades da Camara Municipal de Santarem, conforme 
quantitativos contidos neste Termo, objetivando a redufao de custos de aquisi9ao e armazenamento, bem 
como permitindo urn melhor controle dos equipamentos.

3.2. O quantitative posto foi definido fundamentado em rela9ao de necessidades expostas pelos setores da 
estrutura administrativa e gabinetes da Casa, a partir de previo levantamento das necessidades 
infraestruturais de cada um, de modo a consolidar urn quantitative minimente padronizado, com vistas ao 
melhor custo-beneflcio. No entanto, nao se pretende adquirir de uma so vez todo o material, ate por 
questoes or9amentarias.

3.3. Do ponto de vista legal, o objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serv^os 
comuns, de que tratam a Lei n° 10.520/02 e o Decreto n° 10.024/19, por possuir padroes de desempenho e 
caracten'sticas gerais e especificas, usualmente encontradas no mercado.

3.5. Nesse sentido, a solicita9ao para Registro de Preqos, representa a melhor op9ao para as aquisi9oes 
futuras, no ambito do objeto em questao. Considere-se tambem o fato de as aquis^oes serem feitas 
sempre visando atender demandas, evitando-se o estoque, o que poderia gerar a perda de garantia dos 
equipamentos estocados.

3.6. A op9ao pela ado9ao do Sistema de Registro de Preqos (SRP) deve-se ao fato de este sistema ser um 
forte aliado aos prindpios da eficiencia e da economicidade, por ser um procedimento que resulta em 
vantagens a Administra9ao, reduzindo a quantidade de licita9oes, por registrar pre90s e disponibiliza-los 
por um ano, em Ata, para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves 
burocraticos, etc. Assim, enquadra-se no Decreto n° 7.892/2013, artigo 3°, inciso IV: “Art. 3° O Sistema 
de Registro de Pregos poderd ser adotado nas seguintes hipoteses: IV - Quando, pela natureza do 
objeto, nao for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administraqdo; ”

3.7 Previsto no art. 15, inciso II, da Lei de Licitaqoes (Lei n° 8.666/93), como procedimento a ser 
utilizado preferencialmente para as compras efetuadas pela Administra9ao Publica, o Sistema de Registro 
de Pre90s (SRP) e um conjunto de a9oes para registro formal de pre9os relatives a presta9ao de serv^os e 
aquisi9ao de bens para contrata9oes futuras. Ou seja, por meio do SRP, o orgao realiza uma cota9ao de 
valores de determinados serv^os ou produtos a serem contratados posteriormente atendendo ao requisite 
do melhor preqo registrado.
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3.8 Uma das vantagens da ado9ao do sistema de SRP e o fato da existencia de facultatividade na 
aquisifao do objeto licitado, sendo assim, a Administra9ao tern a discricionariedade de agir conforme 
suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequa9ao aos recursos dispom'veis.
3.9 Outrossim, atraves da analise do § 6°, Ait. 15 da Lei 8.666/93, afere-se outra enorme vantagem da 
ado9ao do SRP, qual seja, a possibilidade de que qualquer cidadao pode impugnar o pre90 constante do 
registro, caso haja incompatibilidade com aqueles constantes da ata e os vigentes no mercado, o que 
minimiza os riscos de fraudes nas contrata9oes de objetos comuns, com pre90S exorbitantes.
3.10 Ademais, no momento de assinatura da ata, a Administra9ao nao necessita ter disponibilidade de 
recursos, bastando que isso ocorra apenas quando da celebra9ao do contrato ou instrument© equivalente, 
garantindo-se assim uma prontidao na aquis^ao dos produtos desejados.

3.11 Outro fator positive e que atraves da ado9ao do SRP evita-se a multiplicidade de Heroes 
repetitivas, continuas e seguidas, com a finalidade de aquisi9ao de um mesmo objeto, ou objetos 
semelhantes, estabelecendo-se assim uma rotina aperfei9oada da atividade licitatoria, em obediencia aos 
Principios da Eficiencia e Economicidade.
3.12 Dessa forma, uma vez que sao estabelecidos lotes minimos para a aquisi9ao de grandes quantidades, 
evita-se o pre90 de varejo - como ocorre nas licita9oes comuns, visto que o objeto a ser adquirido e unico 
- e assim, permite-se aos fornecedores formularem propostas mais vantajosas, em estrita conformidade 
com o objetivo principal do SRP, qual seja, a sele9ao da proposta mais vantajosa para a Administra9ao, 
obedecendo estritamente ao interesse publico.

3.13 Alem disso, a ado9ao do Sistema de Registro de Pre90S permite um aumento na competitividade, 
porquanto permite a participa9ao das pequenas e medias empresas nas Licita9oes, devido a possibilidade 
de parcelamento das compras, obras e serv^os a serem entregues.

3.14 Assim, “a ado9ao do SRP determina, com absoluta certeza, flagrante economia, alem de ganho em 
agilidade e seguran9a, com pleno atendimento ao principio da eficiencia, recentemente elevado a 
principio constitucional da Administra9ao Publica”. (BITTENCOURT, 2003, p. 48).
3.15 Outro potencial vantagem do SRP e a possibilidade de que seja exercido um melhor controle de 
qualidade dos objetos adquiridos atraves da Licita9ao, isso se deve ao fato de que existem muitas 
limita9oes e dificuldades enfrentadas pelo Administrador em rela9ao as especifica9oes tecnicas, sendo 
assim, frequentemente a aquisi9ao de produtos de baixa qualidade ou ate mesmo incompativeis com as 
reals necessidades da Administra9ao, trazem a ela, grandes prejufzos.

3.16 Assim, caso seja verificada a incompatibilidade entre objeto fornecido e as necessidades desta, e 
facultado a ela nao contratar mais com o licitante vencedor, havendo ainda a possibilidade de realiza9ao 
de um novo certame licitatorio, visto que nao ha obrigatoriedade de adquirir todo o quantitative presente 
na ata.
3.17 Sendo assim, a ado9ao do Sistema de Registro de Pre90S tern se mostrado demasiadamente 
vantajosa, visto que, alem de dar celeridade ao processo de contrata9ao de bens e servi90s, esta 
estritamente ligada aos Principios basilares da Administra9ao Publica, o que garante a probidade nas 
contrata9des.

3.18 0 Poder Publico desenvolve atividades para dispor o bem-estar de sens jurisdicionados. Isso tudo se 
presencia na orbita de atos que traduzem a sua finalidade. De igual modo, sabemos que o Estado ou 
exerce atividades destinadas a persegui9ao de seus objetivos institucionais ou historicos, com execu9ao de 
forma direta, ou socorrendo-se ao servi90 realizado por terceiros, o particular. As empresas a serem 
contratadas para este fim devem observar as recomenda9oes do instrumento convocatorio, bem como as 
suas particularidades.
3.19 A aquisi9ao do objeto sera realizada atraves de licita9ao na modalidade Pregao Eletronico SRP, 
ficando sob a responsabilidade da Camara Municipal de Santarem atraves do Nucleo Tecnico de 
Licita96es, a realiza9ao do certame.
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4. DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM DISCRIMINACAO UNID VAL. UNIT. MEDIOQTD VALOR TOTAL

1 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS - CICLO FRIO UND 10 R$ 1.390,38 R$ 13.903,80

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS 
FRIO

CICLO2 UND 10 R$ 1.616,90 R$ 16.169,00

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS - CICLO 
FRIO3 UND 4 R$ 2.440,04 R$ 9.760,16

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO 60 000 
TRIFASICO - CICLO FRIO

BTUS,4 UND 3 R$ 8.050,60 R$ 24.151,80

ARMARIO AEREO MDF 3 PORTAS - 120 cm x 61 cm x 31 cm (LxAxP)5 UND 30 R$ 415,33 R$ 12.459,90

ARMARIO ALTO MDF - 160 cm x 90 cm x 47 cm (AxLxP)6 UND 10 R$ 771,24 R$ 7.712,40

4.477,30
s

ARMARIO BAIXO MDF - 74 cm x 90 cm x 40 cm (AxLxP) •47 UND 10 R$ 447,73 ■e
G
2r-
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8 ARQUIVO DE Ago COM 4 GAVETAS UND 12 R$ 784,29 R$ 9.411,48

BEBEDOURO DE AGUA GARRAFAO TIPO ELETRICO DE COLUNA9 UND 10 R$ 673,42 R$ 6.734,20

CADEIRA ESCOLAR (UNIVERSITAR1A) COM PRANCHETA E PORTA 
LIVROS10 UND 45 R$ 298,71 R$ 13.441,95

11 CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA COM BRAgOS UND 4 R$ 663,97 R$ 2.655,88

CADEIRA ISO EMPILHAVEL12 UND 12 R$ 290,50 R$ 3.486,00

CADEIRA PLASTICA, TIPO BISTRO SEM BRAgOS13 UND 100 R$ 60,23 R$ 6.023,00

CADEIRA SECRETArIA FIXA14 UND 60 R$ 225,74 R$ 13.544,40

vCADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAgOS R$ 12.702,0015 UND 40 R$ 317,55

S

->>
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CADEIRA SEC RET ARIA GIRATORIA SEM BRAVOS16 UND 40 R$ 275,32 R$ 11.012,80

17 CADEIRA SOBRE LONGARINA 3 LUGARES UND 30 R$ 460,05 R$ 13.801,50

18 CADEIRA TIPO POLTRONA PRESIDENTE EXECUTIVA UND 53 R$ 954,43 R$ 50.584,79

19 DEPURADOR DE AR, TIPO PAREDE, PARA FOGAO DE 4 BOCAS UND 2 R$ 464,40 R$ 928,80

ESFACAO DE TRABALHO - 140 cm x 140 cm x 79 cm x 61 cm 
(CxLxAxP)20 UND 25 R$ 668,91 R$ 16.722,75

ESTACAO DE TRABALHO - 180 cm x 160 cm x 75 cm x 61 
(CxLxAxP)21 cm UND 2 R$ 929,50 R$ 1.859,00

ESTANTE DE A^O COM 06 PRATELEIRAS - 1,98 m x 0,92 m x 0,40 m 
(AxLxP)22 UND 37 R$ 485,75 R$ 17.972,75

c
.2
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FOGAO ELETRICO DE MESA COM 2 BOCAS23 UND 3 R$ 142,07 R$ 426,21

24 FORNO MICRO-ONDAS 31 LITROS UND 3 R$ 623,76 R$ 1.871,28

25 FREEZER 1 PORTA 390 LITROS UND 2 R$ 2.750,79 R$ 5.501,58

26 FRIGOBAR 80 LITROS UND 20 R$ 1.078,19 R$ 21.563,80

27 MESA DE CENTRO - 100 cm x 80 cm x 30 cm (LxPxA) UND R$ 288,067 R$ 2.016,42

MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS - 120 cm x 60 cm x 74 cm 
(CxPxA)28 UND 30 R$ 481,98 R$ 14.459,40

MESA DE REUNIOES PARA 12 LUGARES - 3,20 m x 1,20 m x 0,74 m 
(CxLxA)29 UND 1 R$ 2.153,58 R$ 2.

:30 MESAS QUADRADA - 80 cm x 80 cm x 78 cm (CxLxA) UND R$ 515,173 R$ /. • 1.545,51 7;
-

/
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31 POLTRONA - 84 cm x 84 cm x 67 cm (AxLxP) UND R$ 555,247 R$ 3.886,68

SOFA DE CANTO 2 E 3 LUGARES32 UND 2 R$ 2.061,33 R$ 4.122,66

TOTAL
(Trezentos e vinte e sete mil, sesscnta e dots reals e setenta e oito centavos)

R$ 327.062,78
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5. FUNDAMENTO LEGAL
5.1 Lei n° 8.666/93, atualizada;
5.2 Lei n° 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licita9ao denominada pregao, para aquisi9ao 
de bens e servi9os comuns, e da outras providencias;
5.3 Decreto n° 3.555 de 09/08/2000, que aprova o Regulamento para a modalidade de licita9ao 
denominada pregao, para aquis^ao de bens e servi90s comuns;
5.4 Lei Complementar n° 123/2006 e suas altera9oes, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte.

6. VIGENCIA DO CONTRATO
6.1 A vigencia do objeto deste Contrato sera de 12 (doze) meses, com inicio em _/_/_ e termino em 
_/_/_ podendo ser prorrogado por igual periodo nos termos da Lei n- 8.666/93 e altera9oes 
posteriores.
6.2. A prorroga9ao de que trata o item anterior, somente podera ser feita atraves de Termo Aditivo.

7. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA
7.1 Os itens acima listados nao necessariamente serao adquiridos em sua totalidade. Os mesmos sao 
quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudica9ao e posterior convoca9ao para 
assinatura da Ata de Registro de Pre90S.
7.2 As licitantes para as quais forem adjudicados os itens acima especificados e forem convocadas para 
a assinatura da Ata, obterao apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens ate o 
termino da vigencia contratual.
7.3 A quantidade estimada para o presente processo licitatorio, relacionado neste termo, serve apenas 
como orienta9ao, nao constituindo, sob hipotese alguma garantia de faturamento.
7.4 Esta Administra9ao nao se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos retro mencionados, 
diante de tal fato a Camara Municipal de Santarem, nao se responsabiliza por eventuais prejuizos 
financeiros, nao cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alega9ao da expectativa da 
compra por parte da dessa Casa de leis.
7.5 Os produtos a serem entregues deverao ser de qualidade superior, atender as especifica9oes tecnicas 
exigidas e obedecer rigorosamente:
7.5.1 As normas e especificaqoes constantes neste Termo de Referencia.
7.5.2 As normas da ABNT e INMETRO, conforme especifica9ao e necessidade de cada produto.
7.5.3 As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
7.5.4 As prescri9oes e recomenda96es dos fabricantes.
7.6 Os equipamentos deverao ser entregues em ate 10 (dez) dias uteis apos o recebimento da nota de 
empenho e de acordo com a solicita9ao formal do orgao no seguinte endere9o: Camara Municipal de 
Santarem, Avenida Dr. Anysio Chaves, n. 1001, CEP 68.030-290, Santarem/PA, Zona Urbana, no 
horario de 08h as 14h, de 2a a 6afeira, para efetivar a entrega respetiva, quando entao apresentara a nota 
fiscal correspondente, que depois de conferida e atestada sera paga em ate 30 dias, ou, 
excepcionalmente, nos casos previstos no art. 24, II da Lei 8.666/93 sera obedecido o prazo previsto no 
art. 5°, §3° da Lei 8.666/93;
7.7 A empresa vencedora devera comunicar a data e o horario previsto para a entrega a Camara 
Municipal de Santarem, no horario de expediente, com no minirno 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedencia; atraves do e-mail disponibilizado na ordem de compra/ou documento semelhante.
7.8 O recebimento e a aceitaqao dos materiais estarao condicionados apos avalia9ao pelo responsavel 
tecnico da CMS, sendo atestados, mediante avalia9ao tecnica favoravel;
7.9 A aceita9ao do objeto esta condicionada ao atendimento das especifica9oes minimas constantes 
neste termo de referencia;
7.10 Os itens deste Termo de Referencia a serem adquiridos deverao ser novos e de primeiro uso e que 
estejam na linha de produ9ao atual do fabricante e, em perfeitas conduces de uso, nos termos da 
legisla9ao vigente;
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7.11 O prazo de garantia sera de no minirno 12 (doze) meses, contra defeito de fabricate, contados a 
partii da data da entrega, ressalvadas as garantias especiais inseridas nas garantias descritivas dos itens 
adquiridos;
7.11.1 A garantia no prazo mjnimo aqui estipulado consiste na presta^o pela Contratada, de todas as 
obiiga9oes estabelecidas no Codigo de Detesa do Consumidor (e suas altera9oes), especialmente quanto 
ao transporte do bem a assistencia tecnica, e dos encargos previstos a Contratada neste instrumento, 
durante este pen'odo, reparos e substitutes porventura necessaries que deverao ser realizados pela 
Contratada, sem onus para a Contratante;
7.12 Nao serao aceitos equipamentos diferentes dos especificados neste Termo de Referencia, fora dos 
prazos minimos estipulados, em man estado de conserva9ao, falsificados, remanufatura do ou 
recondicionado, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de seguranqa 
rompidos;
7.13 O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessarias por 
fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-a mediante prestapao contlnua e futura de acordo 
com as necessidades da Camara Municipal de Santarem.
7.14 E vedada a subcontrata9ao total ou parcial do objeto deste Pregao Eletronico;
7.15 Aceito a entrega, sera procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
7.16 Nao aceito o bem entregue por estar em desacordo com o Termo de Referencia, sera comunicado a 
empresa adjudicataria, para que proceda a respectiva e imediata substitute, para que se possa adequar 
o solicitado, de forma a atender aquilo que efetivamente se pretendia adquirir.
7.17 A montagem, quando necessaria, ocorrera as expensas do contratado e devera ser providenciada 
em ate 5 (cinco) dias uteis, contados da entrega, em data, horario e local previamente acordados 
Administra9ao, devendo ser acompanhada por servidor designado para tal fim.
7.18 Todo e qualquer onus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, sera de inteira 
responsabilidade do contratado, bem

com a

a movimenta9ao dos materiais ate o local designado para 
entrega, que sera de responsabilidade da contratada ou transportadora, nao estando o contratante 
responsavel pelo fornecimento de mao de obra para viabilizar o transporte.

como

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Termo;
8.2 A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obriga9oes assumidas, sem qualquer onus a CONTRATANTE;
8.3 A CONTRATADA sera responsavel pela observancia de toda legis^ao pertinente direta 
indiretamente aplicavel ao objeto;
8.4 A CONTRATADA sera a unica responsavel por danos e prejuizos, de qualquer natureza, causada a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execu9ao do objeto, isentando a CONTRATANTE de 
todas as reclama9oes que porventura possam surgir, ainda que tais reclama9oes sejam resultantes de atos 
dos sens prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas, empregadas ou ajustadas na execuqao do 
objeto;
8.5 Fica expressamente estipulado que nao se estabelece por for9a do fornecimento do objeto qualquer 
rela9§o de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
8.6 A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto.
8.7 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependencias da CONTRATANTE;
8.8 Acatar todas as orienta9oes da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se a
amp la e irrestrita fiscaliza9ao, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamaqoes 
formuladas;
8.9 Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obriga96es a serem assumidas, 
todas as conduces de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9ao;
8.10 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execu9ao do contrato.

ou
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8.11 Fornecer os itens sohcitados neste edital de primeira qualidade, observando o registro nos orgaos 
competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utiliza^o de produtos com alteracoes de 
caractensticas, ainda que dentro do prazo de validade;
8.12 Sera considerada recusa formal da CONTRATADA a nao entrega do objeto no prazo estabelecido, 
salvo por motive de for9a maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;
8.13 Cumprir os horarios de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE.
8.14 Possuir certificacao digital do CNPJ da empresa em conformidade com o padrao de assinatura digital 
da Infraestrutura de Chaves Pubhcas Brasileira - ICP-Brasil, para assinatura dos contratos e aditivos que 
vierem a surgir da contrataqao;
8;!5T0Trr 0UtraS obri§af5es previstas no Codigo de Protefao e Defesa do Consumidor (Lei 
n 8.U78/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico;
8.16 Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados a Camara Municipal de Santarem ou a tereeiros 
por 3930 ou omissao no fornecimento do objeto deste Termo.
8.17 Aceitar, nos termos do § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, os acrescimos ou supressoes de ate 25% 
(vinte e cinco por cento) que se fizerem necessarios.
8.18 Manter todas. .as condi9oes de habilita9ao e qualifica9ao exigidas, em conformidade com art. 55
inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, incluindo a atualiza9ao de documentos de controle da arrecada9ao de 
tributes e contribui96es e outras legalmente exigiveis.
8.19 Colocar a disposiqao da Camara Municipal de Santarem, os meios necessarios a comprova9ao da 
qualidade dos objetos hcitados, permitindo a verifica9ao das especifica9oes em conformidade com o 
desento neste Termo de Referencia;
8.20 A CONTRATADA esta obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre9oes, no prazo de ate 05 
(cinco) dias uteis.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto deste Termo.
9.2 ResponsabiIizar-se pela lavratura do respective contrato ou instrumento equivalente, com base nas 
disposi9oes da Lei n° 8.666/93 e suas altera9oes.
9.3 Assegurar os recursos or9amentarios e financeiros para custear a execu9ao.
9.4 Processar e liquidar a fatura correspondente, atraves de Ordem Bancaria, desde que nao haja fato
impeditivo imputado ao FORNECEDOR. J
9.5 Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) bem(s) entregue(s) fora das especifica9oes deste Termo.
9.6 Receber os produtos de acordo com as disposi9oes deste Termo.
9.7 Comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer incorre9ao apresentada com o objeto entregue.
9.8 Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente sohcitados pela CONTRATADA e 
pertinente ao objeto.
rnMXDrA^aIar^UeLdUrante 3 Vig8ncia do contrato seJam cumpridas as obriga96es assumidas por parte da 
CON 1RATADA, bem como sejam mantidas todas as conduces de habilita9ao e qualifica9ao exigidas 
presta9ao. na

9.10 Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrencia de eventuais imperfe^oes no curso da 
execii9ao do contrato, fixando prazo para sua corre9ao.
9.!! Ac°mpanhar, fiscalizar e avaliar os serviqos prestados pela CONTRATADA, por intermedio de 
seryidor designado para atuar como fiscal do contrato, que sera responsive 1 por comunica96es, 
notifica9oes, solicita9oes, requisi9oes e demais atos relatives a execu9ao do contrato, anotando 
registro propno as ocorrencias da rela9ao contratual. em
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9.12 Permitir o livre acesso dos funcionarios da CONTRATADA para a entrega e devolu9ao dos 
equipamentos, desde que devidamente identificados com cracha ou outra identifica9ao da Licitante;
9.13 Proceder a conferencia das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, a entrega dos 
objetos licitados;
9.14 Efetuar pagamento a contratada de acordo com as conduces de pre90 e prazo estabelecidas no 
contrato, mediante Nota de Empenho;
9.15 Rejeitar os equipamentos cujas especifica9oes nao atendam aos requisites minimos constantes neste 
Termo de Referencia;
9.16 Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeiqoes, falhas ou irregularidades dos equipamentos 
constantes no item que compoem o objeto deste TR, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessarias;
9.17 Aplicam-se tambem as obriga9oes constantes Na Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas 
pertinentes.

10. FISCALIZACAO

10.1 A fiscalizaqao e acompanhamento da execu9ao do Contrato serao realizados por Fiscal do 
contrato, o servidor RAIMUNDO DE SALES COSTA, servidor publico, Matricula n° 040067-0, 
designada pelo orgao solicitante como FISCAL TITULAR e o servidor ANTONIO JOSE DE 
ALMEIDA CAMPOS, servidor publico, Matricula n° 120131-0, designada pelo orgao solicitante 
como FISCAL SUBSTITUTO, observando-se as disposi9oes contidas no artigo 67 e paragrafos da Lei 
8.666/93, cabendo-lhes dentre outros observando-se as disposi9oes contidas no artigo 67 e paragrafos 
da Lei n° 8.666/93, cabendo dentre outros:
a) Solicitar a execu9ao dos objetos mencionados;
b) Supervisionar a execu9ao do objeto, garantindo que todas as providencias sejam tomadas para 
regulariza9ao das falhas ou defeitos observados;
c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 
competencia;
d) Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administra9ao, 
tempestivamente, todas as providencias necessarias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos 
autos do process© correspondente copia dos documentos escritos que comprovem essas solicita9oes de 
providencias;
e) Acompanhar a execuqao do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitive e indicar as 
ocorrencias de indisponibilidade;
f) Encaminhar a autoridade competente os documentos que relacionem as importancias relativas a 
multas aplicadas a CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
10.2 O acompanhamento e a fiscaliza9ao acima nao excluirao a responsabilidade da CONTRATADA, 
ficando esta responsavel pelos danos causados diretamente a Administraqao ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execii9ao do contrato, nem conferirao ao CONTRATANTE, responsabilidade 
solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execu9ao do serviqo 
contratado.
10.3 As determinaqoes e as solicita9oes formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, 
encarregados da fiscaliza9ao do contrato, deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou 
nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
10.4 Para a aceitaqao do objeto, os responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizaqao, observarao se a 
CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as 
condiqoes impostas no instrumento contratual.
10.5 E vedado ao Municipio e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados da 
CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela indicados.
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1L DOTACAO ORCAMENTARIA
11.1 As despesas para atender a esta licitafao estao programadas em dota9ao or9amentaria propria, 
prevista no or9amento da Camara Municipal de Santarem, serao informadas na assinatura do contrato.
11.2 Na licita9ao para registro de pre90S nao e necessario indicar a dota9ao or9amentaria, que somente 
sera exigida para a formaliza9ao do contrato ou outro instrumento habil, conforme dispoe o artigo 7° § 2° 
do Decreto Federal n° 7.892/2013.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera realizado no prazo em ate 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da 
Nota Fiscal ou Fatura, ou, excepcionalmente, nos casos previstos no art. 24, II da Lei 8.666/93 sera 
obedecido o prazo previsto no art. 5°, §3° da Lei 8.666/93, atraves de ordem bancaria, para credito em 
banco, agenda e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
10.1.1 Banco: , Agencia: n°
10.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o orgao 
CONTRATANTE atestar a execu9ao do objeto do contrato.
10.3 O recebimento de bens com valor superior ao que dispoe o art. 23, alinea a, da Lei 8666/93 
devera ser feito nos termos do que dispoe o art. 15, §8° da Lei 8666/93.
10.3.1 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprova9ao da 
regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993), constatada por meio de consulta 
on-line aos sitios eletronicos oficiais ou ao SICAF.

Conta Corrente: n°

10.3.2 Constatando-se, junto ao SICAF, a situa9ao de irregularidade do fomecedor CONTRATADO, 
deverao ser tomadas as providencias previstas no do art. 31 da Instru9ao Nonnativa n° 3, de 26 de 
abril de 2018.
10.4 Havendo erro na apresenta9ao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contrata9ao, ou, 
ainda, circunstancia que impe9a a liquida9ao da despesa, como, por exemplo, obriga9ao financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que 
a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-a apos a comprova9ao da regulariza9ao da situa9ao, nao acarretando qualquer onus para a 
CONTRATANTE.
10.5 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para 
pagamento.
10.6 Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta on-line aos sitios 
eletronicos oficiais ou ao SICAF para verificar a manuten9ao das conduces de habilita9ao exigidas no 
edital.
Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais ou ao SICAF, a situa9ao de irregularidade da 
CONTRATADA, sera providenciada sua notifica9ao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 
uteis, regularize sua situa9ao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado 
uma vez, por igual periodo, a criterio da CONTRATANTE.
10.7 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administra9ao devera realizar 
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao, no ambito 
do orgao ou entidade, proib^ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorrencias impeditivas 
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru9ao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
10.8 Nao havendo regulariza9ao ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera 
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscaliza9ao da regularidade fiscal quanto a inadimplencia da 
CONTRATADA, bem como quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 
os meios pertinentes e necessaries para garantir o recebimento de seus creditos.
10.9 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla 
defesa.
10.10 Havendo a efetiva execu9ao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, ate que se 
decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situa9ao junto ao SICAF.
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10.10.1 Sera rescindido o contrato em execufao com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo 
por motive de economicidade, seguran9a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.
10.11 Quando do pagamento, sera efetuada a reten9ao tributaria prevista na legisla9ao aplicavel.
10.11.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a reten9ao tributaria quanto aos impostos e contributes 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta9ao de 
comproya9ao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto 
na referida Lei complementar.

11. REAJUSTE

11.1. CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que o pre9o contratado permanecera irreajustavel 
durante 12 (doze) meses a partir da data de apresenta9ao da proposta vencedora da licita9ao. Apos 
prazo, caso haja urn termo aditivo, o pre9o podera ser reajustado usando como parametro o Indice Geral 
de Pre90 (IGP) calculado pela Funda9ao Getulio Vargas.
11.2 Garante-se o direito a revisao do contrato, com vistas ao restabelecimento do equilibrio economico- 
fmanceiro, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias 
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execito do ajustado, ou ainda, em caso de forqa maior, 
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria e extracontratual, nos 
termos da Lei n°. 8.666/93 e altera9oes posteriores, mediante devida justificativa escrita e fundamentada.
11.3 No interesse da Administra9ao do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do Contrato podera 
ser aumentado ou suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 
65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.
11.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas conduces licitadas os acrescimos ou 
supressdes que se fizerem necessarios, ate o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
11.5 Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula, salvo as 
supressoes resultante e acordo celebrado entre as partes contratantes.

12. PENALIDADES E SAN^OES ADMINISTRATIVAS

este

12.1. Serao aplicadas a CONTRATADA, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, as penalidades 
conforme a seguir:

12.2 A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato ou 
Ata, deixar de entregar a documenta9ao exigida para o certame ou apresentar documenta9ao

falsa, ensejar o retardamento da execu9ao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 
execu9ao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar 
e contratar com a Administra9ao Publica do Municipio de Santarem - PA e sera descredenciada no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de ate 5 (cinco) 
prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais comina9oes legais

12.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, pela inexecu9ao total ou parcial das 
conduces estabelecidas neste instrumento, a Camara Municipal podera, garantida a previa defesa da 
empresa, que devera ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da sua notifica9ao, aplicar, 
sem prejuizo das responsabilidades penal e civil, as seguintes san9oes:
I - Advertencia, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicaqoes aqui constantes;

percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor

assinar a

anos, sem

II - Multa compensatoria/indenizatoria no 
contratado;

III - Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao e impedimento de contratar com a Camara 
municipal de Santarem, pelo prazo de ate 2 (dois) anos; e

IV - Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica enquanto 
perdurarem os motives determinantes da pun^ao ou ate que seja promovida a reabilita9ao perante a
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propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
a Administrate pelos prejuizos resuitantes e apos decorrido o prazo da santo aplicada com base no 
inciso anterior.

12.4 Na hipotese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigafoes assumidas pela empresa, a esta sera 
aplicada multa moratoria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou instrument 
equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.

12.5 O valor da multa aplicada, tanto compensatoria quanto moratoria, devera ser recolhido a Camara 
Municipal de Santarem, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis apos a respectiva notifica9ao.
12.6 Caso nao seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa sera descontada por ocasiao do 
pagamento posterior a ser efetuado pela a Camara Municipal de Santarem ou cobrada judicialmente.
12.7 Alem das penalidades citadas, a empresa ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais penalidades 
referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93.

13. DO RECEBIMENTO

13.1 O recebimento e a aceitato dos itens licitados dar-se-ao por comissao ou servidor responsavel, 
sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serao recebidos:

i. Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificato da conformidade 
do item, com as especificafoes contidas no Termo de Referencia, mediante a 
emissao do termo de Recebimento Provisorio; e,

Definitivamente: no prazo maximo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados 
a partir da assinatura do termo de recebimento provisorio e apos verificafao de 
sua compatibilidade com as especificafoes do objeto desta licitafao, mediante a 
emissao de Termo de Recebimento Definitive assinado pelas partes.

13.2 O prazo para recebimento definitive podera ser estendido de forma a garantir maior possibilidade 
contratante de verificafao da adequate do servifo contratado, considerando que o artigo 73 §3° da Lei 
n° 8666/93 faculta a administrate o prazo de ate 90 dias para a emissao do termo de recebimento 
definitive.
13.3 O referido prazo pode ficar suspense, ou mesmo ser prorrogado, em eventual discordancia das 
conduces de presta^o e validate, de mode que a CONTRATADA fa9a os ajustes necessaries de 
corre9ao, ou apresente as justificativas pertinentes a avalia9ao realizada.

ii.

ao

14. DA LOCALIZACAO DO MUNICIPIO DE SANTAREM

14.1 E sede da Regiao Metropolitana de Santarem, o segundo maior aglomerado urbano do Para. Pertence 
a mesorregiao do Baixo Amazonas e a microrregiao de mesmo nome. Situa-se na confluencia dos rios 
Tapajos e Amazonas. Localizada a cerca de 800 km das metropoles da Amazonia (Manaus e Belem), e 
conhecida poeticamente como "Perola do Tapajos".
14.2 O acesso se da de tres formas: Transporte aereo, terrestre e hidroviario, sendo o hidroviario 
utilizado em decorrencia da rede hidrografica.
14.3 O transporte aereo e realizado atraves de voos diarios por aeronaves de diferentes dimensoes. 
Aeronaves a jato de grande poite levam aproximadamente uma bora de viagetn ate as cidades de Belem e 
Manaus, se estendendo, a partir das mesmas, para outras regioes do pais (nordeste, centro-oeste, sul, 
sudeste) e exterior.
14.4 Por via terrestre

o mais

o acesso ate a Capital do Estado e possivel atraves da BR-163 (Rodovia Federal 
Santarem-Cuiaba), ligando Santarem ao municipio de Ruropolis, com 229 km de estrada, cruzando a 
partir dai a BR-230 (Rodovia Transamazonica), percorrendo 90 km ate o municipio de Placas, passando 
por diversos municipios (Uruara, Medicilandia, Brasil Novo, Altamira, Belo Monte, Anapu, Pacaja, Novo 
Repartimento) ate chegar em Tucurui via BR-422, em seguida percorre os municipios de Breu Branco, 
Goianesia, Tailandia, Moju, Abaetetuba, Barcarena, Ananindeua, para finalmente alcan9ar a BR-316, e a 
cidade de Belem, atraves de linhas regulares de onibus.
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14.5 A modalidade hidroviaria e o mais importante meio de locomo9ao de passageiros e transporte de 
cargas devido a existencia dos varies rios que formam a rede hidrografica (Amazonas, Tapajos, Arapiuns, 
Curua-Una, Moju e Mojui) e desempenha importante papel na economia local. Embarcafoes de medio 
porte fazem a navegai^ao fluvial para as cidades de Belem (Para), Manaus e Macapa. As embarca9oes de 
grande porte fazem a navega9ao de longo curso. De Santarem para a capital do Estado, via fluvial, sao 
880 quilometros de distancia e para Manaus sao 756 quilometros.

15. DECLARACAO DO SOLICIT ANTE

15.1 Declaramos que este Termo de Referencia esta de acordo com a Lei n° 8.666/93, Lei n° 
10.024/2019, e legisla9ao em vigor.

Santarem, 03 de novembro de 2021

Autorizado por

RONAN MANUEJZ LIBERAL LIRA JUNIOR

Presidente da Camafra Municipal de Santarem/PA 
Biehio 2021-2022
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