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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

Órgão: Câmara Municipal de Santarém - CMS 

CNPJ: 10.219.202/0001-82 

Endereço: Av. Dr. Anysio Chaves, nº 1001, bairro Aeroporto Velho 

CEP: 68.030-290 

Cidade: Santarém-PA 
 
2. OBJETO 
2.1 Constitui objeto do presente certame Registro de Preços para Aquisição de materiais 
insumos de informática, periféricos e ferramentas para manutenção de computadores para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA, conforme condições e 
exigências contidas neste termo. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 Justifica-se a contratação pela necessidade indispensável destes itens no desenvolvimento 
e manutenção das atividades administrativas do poder legislativo municipal. Espera-se que com 
esta aquisição, os servidores da Casa tenham melhores condições de desempenhar suas atividades 
com eficiência e eficácia. A aquisição do objeto trará benefícios diretos e indiretos a população, e 
darão condições de continuidade as atribuições inerentes a prestação dos serviços de atendimento 
à população e também aqueles voltados a administração interna.  
 O fornecimento de materiais considerados como insumos de informática e periféricos é de 
natureza continuada, cuja interrupção comprometeria o pleno funcionamento da instituição, as 
ferramentas de manutenção de computadores são itens essenciais para a efetividade do trabalho de 
manutenção preventiva e corretiva realizado pelos servidores integrantes do setor de tecnologia de 
informação da Câmara Municipal de Santarém. 
 Neste sentindo, o quantitativo posto para a futura contratação foi definido e fundamentado 
na relação de necessidades apresentada pelo Setor de TI. No entanto, não se pretende adquirir de 
uma só vez todo o material, até por questões orçamentárias e de estoque, e por ser itens que são 
utilizados de acordo com a necessidade. 
 Ademais, o objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, 
de que tratam a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 10.024/19, por possuir padrões de desempenho e 
características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado.  
 Assim, a opção pela adoção do Pregão eletrônico Sistema de Registro de Preços (SRP) 
apresenta-se como melhor opção pelo de ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da 
economicidade, por apresentar vantagens à Administração, reduzindo a quantidade de licitações, 
por registrar preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para    quando surgir a necessidade, 
executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos. Assim, enquadra-se no Decreto nº 
7.892/2013, artigo 3º, inciso IV: 

 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 
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IV  Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir   previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração; 
 Logo, considere-se também o fato de as aquisições serem feitas sempre visando atender 
demandas, evitando-se o estoque, o que poderia gerar a perda de garantia dos equipamentos 
estocados e uma disposição por espaço de armazenamento. 
  Previsto no art. 15, inciso II, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), como procedimento 
a ser utilizado preferencialmente para as compras efetuadas pela Administração Pública, o Sistema 
de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de ações para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. Ou seja, por meio do SRP, o 
órgão realiza uma cotação de valores de determinados serviços ou produtos a serem contratados 
posteriormente atendendo ao requisito do melhor preço registrado. 
 Sendo assim, a adoção do Sistema de Registro de Preços tem se mostrado demasiadamente 
vantajosa, visto que, além de dar celeridade ao processo de contratação de bens e serviços, está 
estritamente ligada aos Princípios basilares da Administração Pública, o que garante a probidade 
nas contratações. 
 O Poder Público desenvolve suas atividades para dispor o bem-estar de seus 
jurisdicionados. Isso tudo se presencia na órbita de atos que traduzem a sua finalidade. De igual 
modo, sabemos que o Estado ou exerce atividades destinadas a perseguição de seus objetivos 
institucionais ou históricos, com execução de forma direta, ou socorrendo-se do serviço realizado 
por terceiros, o particular. 
 Dessa forma, as empresas a serem contratadas para este fim devem observar as 
recomendações do instrumento convocatório, bem como as suas particularidades. A aquisição do 
objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP, ficando sob a 
responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém através do Núcleo Técnico de Licitações, a 
realização do certame. 
 
4. DETALHAMENTO DO OBJETO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QTD 
VALOR 

ESTIMADO 
VALOR TOTAL 

1 

Alicate Amperímetro (multímetro) 
- Display: 3 1/2 dígitos (2000 
Contagens) 
- Taxa de Amostragem: 3 vezes/s 
- Tensão: Contínua de 200m a 
1000V,  Alternada 200 a 750V 
- Corrente: de 20 a 1000 A 
- Teste de Continuidade 
- Indicação de Bateria Fraca: 
Indicação é mostrada quando a 
tensão da bateria cair abaixo da 
tensão de operação 
- Mudança de Faixa: Manual 
- Alimentação: Bateria de 9V 
(inclusa) 
- Modelo de referência: Minipa 
ET3200 

UND 2 R$ 255,00 R$ 510,00 
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2 

Alicate Universal 
- Suporta tensão máxima de 1000 V 
em corrente alternada 
- Norma NBR 9699 
- Corpo: aço Vanadium  
- Tamanho: 8 polegadas 

UND 2 R$ 78,00 R$ 156,00 

3 BATERIA DE LÍTIO 3V CR2032 UND 20 R$ 3,95 R$ 79,00 

4 
CABO DE REDE UTP CAT 5E 
caixa 305M - 100% cobre, 
homologado pela Anatel 

CX 3 R$ 1.005,50 R$ 3.016,50 

5 

CABO PARA FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO ATX   10A  de 
1,5m (no mínimo), INMETRO NBR 
14136 

UND 30 R$ 25,75 R$ 772,50 

6 
CABO USB - Cabo USB 2.0,  
1,80m  P/ Impressora  e com 
Garantia de 1 ano 

UND 30 R$ 19,90 R$ 597,00 

7 

Caixa de som para PC  
- Potência RMS Total: 8 watts RMS  
- Freqüência mais baixa: 60 Hz (no 
máximo) 
- Freqüência mais alta: 20 kHz (no 
mínimo) 
- Conectividade dados: Cabo USB 
ou P2 
- Fonte de energia: USB 
- Cor predominante: Preta 
- Entrada para fone de ouvido 
- Garantia mínima: 12 meses 
- Modelo de referência: Multilaser 
Shadow 20 Usb 8W Rms - SP091 

UND 30 R$ 151,65 R$ 4.549,50 

8 
Case de HD -  
,interface 3.0, plástico ABS e LED 
indicador. 

UND 5 R$ 93,60 R$ 468,00 

9 

Chaves philips 
- 1 Chave de  Philips 1/4x6 Polegada 
- Material da haste da chave: Aço 
cromo vanádio 
- Material do cabo da chave: 
Polipropileno 

UND 3 R$ 19,90 R$ 59,70 
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10 

Chaves philips 
- 1 Chave de  Philips 3/16x6 
Polegadas 
-  Material da haste da chave: Aço 
cromo vanádio 
- Material do cabo da chave: 
Polipropileno 

UND 3 R$ 26,00 R$ 78,00 

11 Conector RJ45 - CAT 5 - macho UND 100 R$ 1,11 R$ 111,00 

12 

Docking Station - interface 3.0, 
espaço de entrada formato 2,5" e 
3,5", alumínio como material 
predominante. 

UND 1 R$ 260,00 R$ 260,00 

13 

Filtro de linha -  
- 5 Tomadas padrão NBR 14136 em 
diagonal (2P+T) 
- Bivolt 
- Comprimento cabo 1,5 metro 
(mínimo) 
- Com DPS (Dispositivo de Proteção 
de Surtos) 
- 10 A 
- Chave on / off 

UND 20 R$ 60,00 R$ 1.200,00 

14 
Fonte de alimentação - ATX-
SATA (Mínimo 400W) com 
certificação 80plus, bivolt. 

UND 10 R$ 280,00 R$ 2.800,00 

15 

Jogo de chaves de precisão - 
Material em aço carbono contendo 
no mínimo 3 chaves philips (Nº 1, 
Nº 0 e 1.4mm)  e 3 fendas (2.0mm, 
2.4mm e 3.0mm). 

KIT 2 R$ 47,58 R$ 95,16 

16 
LIMPA CONTATO 
ELETRÔNICO - Com tubo 
prolongador e 300ml (no mínimo) 

UND 5 R$ 25,00 R$ 125,00 

17 

MOUSE - Cor preta; 
Óptico, com botões esquerdo, direito 
e central próprio para rolagem; 
Resolução mínima de 800 
(oitocentos) dpi ou superior; 
conector tipo USB, sem o uso de 
adaptador PS2; 

UND 40 R$ 19,90 R$ 796,00 
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18 

MOUSE PAD - Dimensões 
mínima: 240x320x3mm, Cor: Preto 
(sem estampas ou desenhos) , 
Material: Borracha, Superfície: 
Elastano ou Microfibra 
Garantia: 6 meses 

UND 150 R$ 15,40 R$ 2.310,00 

19 
PENDRIVE - Capacidade 8 GB, 
interface USB 2.0, cor predominante 
preta. 

UND 30 R$ 29,00 R$ 870,00 

20 
PILHA/BATERIA 
RETANGULAR:  9V, Alcalina 

UND 60 R$ 24,99 R$ 1.499,40 

21 
SSD - Capacidade 480 GB (no 
mínimo), formato 2,5", interface 
SATA 3.0 (6Gb/s) 

UND 20 R$ 564,00 R$ 11.280,00 

22 

TECLADO - Cor preta,  ABNT 2, 
USB, resistente a derramamento de 
líquido, garantia mínima  de 12 
meses. 

UND 50 R$ 48,00 R$ 2.400,00 

23 

TINTA EPSON L3110 - Kit  
* Original contendo: 1 Refil Black 
T544 65ML 1 Refil Cyan T544 
65ML 1 Refil Magenta T544 65ML 
1 Refil Yellow T544 65ML. Para 
uso em impressoras:  L-3110 

KIT 3 R$ 289,50 R$ 868,50 

24 

TINTA EPSON L4160 - Kit 
original contendo: 1 Refil Black 
T504 127ML 1 Refil Cyan T504 
70ML 1 Refil Magenta T504 70ML 
1 Refil Yellow T504 70ML. Para 
uso em impressoras:  L-4160. 

KIT 3 R$ 285,00 R$ 855,00 

25 
TONER - Para Copiadora Brother 
DCP L5652 DN - Ref. TN3472  
* Original. 

UND 24 R$ 359,50 R$ 8.628,00 

26 
TONER - Para Impressora 
Brother DCP 1602 - Ref. TN1060  
* Original. 

UND 12 R$ 249,95 R$ 2.999,40 
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27 
TONER - Para Impressora 
Brother DCP 7065 DN - Ref. 
TN450 * Original 

UND 24 R$ 389,95 R$ 9.358,80 

28 
TONER - Para Impressora HP 
107A Ref. 105A * Original  Cota 
principal 

UND 210 R$ 380,00 R$ 79.800,00 

29 

TONER - Para Impressora HP 
107A Ref. 105A * Original 
 -Cota reservada para ME/EEP 
em de 25% 

UND 70 R$ 380,00 R$ 26.600,00 

30 
TONER - Para Impressora Samsung 

 SCX-3405W  Ref.  101 S  
* Original 

UND 24 R$ 355,99 R$ 8.543,76 

31 
TONER - Para impressora Samsung 

 SCX-4623 Ref. MLT  D 105 S  
* Original 

UND 24 R$ 309,50 R$ 7.428,00 

32 
TONER - Para Impressora Samsung 
M 2070W  Ref. MLT-D 111S 
 * Original 

UND 36 R$ 279,00 R$ 10.044,00 

33 
TONER - Para Impressora Samsung 
SCX-3200  Ref. MLD 104S  
* Original 

UND 12 R$ 327,50 R$ 3.930,00 

34 
TONER Para  Impressora HP 
P1102W  Ref. 85A  
* Original 

UND 120 R$ 281,93 R$ 33.831,60 

35 

UNIDADE CILINDRO - 
Copiadora Brother DCP L5652DN 
Ref. DR3440  
*Original 

UND 3 R$ 320,00 R$ 960,00 

36 
UNIDADE CILINDRO  Para 
Impressora Brother DCP 7065 DN 
*Original 

UND 3 R$ 289,00 R$ 867,00 
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37 

LANTERNA PARA CABEÇA 
- Bateria: recarregável 
- LED: micro-led cree XML Q5 
- Vida útil lâmpada: 100.000 horas 
- Carregador bivolt 
- Resistente a água 

UND 2 R$ 89,50 R$ 179,00 

38 

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 
- Proporção: 99,8% 
- Volume: 1 litro 
- Com bico aplicador 

UND 5 R$ 80,70 R$ 403,50 

T O T A L 
(Duzentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e dois 

centavos) 
R$ 229.329,32 

 
4.1 Não serão aceitos equipamentos diferentes dos especificados neste Termo de Referência, 
fora dos prazos mínimos estipulados, em mau estado de conservação, falsificados, remanufatura 
dos, recarregados ou recondicionados, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com 
os lacres de segurança rompidos, ou que não sejam originais do fabricante quando o item 
especificadamente exigir. 
4.2 Justifica-se a exigência por insumos originais do fabricante do quipamento, com base em 
parecer técnico emitido pelo setor requisitante (setor de tecnologia da informação), no qual dispõe 
sobre os requisitos técnicos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos e com bases em testes 
feitos com toners compatíveis, nos quais se mostraram não atender a qualidade que prometem. 
4.3 Não será permitido o fornecimento ou participação de empresas em consórcio.  
4.4 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.  
4.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas 
deverá ocorrer pelo menor preço  
4.6  Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem 
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as 
condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º 
do Decreto n 8.538, de 2015.  
4.7  Nos termos do Art. 48, III da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada pela LC n. 
147/2014), 25% (vinte e cinco por cento) do objeto é destinado para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte 
 
5. FUNDAMENTO LEGAL 

5.1 Lei nº. 8.666/93, atualizada; 
5.2 Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, 
para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 
5.3 Lei Municipal 18.347/2010, que institui o tratamento diferenciado para as ME e EPP no 
âmbito do Município de Santarém; 
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5.4 Decreto n° 10.024/2019, que institui a modalidade de Pregão Eletrônico. 
5.5 Decreto Municipal nº444/2005, de 25/11/2005; 
5.6 Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
 
6. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 A vigência do objeto deste Contrato será de 12 (doze) meses, com início em __/__/__ e 
término em __/__/__ podendo ser prorrogado por igual período nos termos da Lei no 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
6.2. A prorrogação de que trata o item anterior, somente poderá ser feita através de Termo Aditivo.  
 
7. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

7.1 Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos 
são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior 
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.  
7.2 As licitantes para as quais forem adjudicados os itens acima especificados e forem convocadas 
para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos 
itens até o término da vigência contratual.  
7.3 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve 
apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 
7.4 Esta Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos retro 
mencionados, diante de tal fato a Câmara Municipal de Santarém, não se responsabiliza por 
eventuais prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação 
da expectativa da compra por parte da dessa Casa de leis. 
7.5 Os produtos a serem entregues deverão ser de qualidade superior, atender às especificações 
técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:  
7.5.1 Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência.  
7.5.2 Às normas da ABNT e INMETRO, conforme especificação e necessidade de cada produto.  
7.6  Os equipamentos deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias uteis após o recebimento 
da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão no seguinte endereço: 
Câmara Municipal de Santarém, Avenida Dr. Anysio Chaves, n. 1001, CEP 68.030-290, 
Santarém/PA, Zona Urbana, no horário de 08h às 14h, de 2ª a 6ªfeira, para efetivar a entrega 
respetiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente, que depois de conferida e 
atestada será paga em até 30 dias, ou, excepcionalmente, nos casos previstos no art. 24, II da Lei 
8.666/93 será obedecido o prazo previsto no art. 5º, §3º da Lei 8.666/93;  
7.7 A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega a Câmara 
Municipal de Santarém, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência; através do e-mail disponibilizado na ordem de compra/ou documento semelhante.  
7.8 O recebimento e a aceitação dos materiais estarão condicionados após avaliação pelo 
responsável técnico da CMS, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável;  
7.9 A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes 
neste termo de referência;  
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7.10 Os itens deste Termo de Referência a serem adquiridos deverão ser novos e de primeiro uso 
e que estejam na linha de produção atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, nos termos 
da legislação vigente;  
7.11 Os objetos devem estar em perfeitas condições, conforme especificações constantes neste 
termo e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando for 
caso; 
7.11.1 A garantia no prazo mínimo, consiste na prestação pela Contratada, de todas as obrigações 
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações), especialmente quanto ao 
transporte do bem a assistência técnica, e dos encargos previstos à Contratada neste instrumento, 
durante este período, reparos e substituições porventura necessários que deverão ser realizados 
pela Contratada, sem ônus para a Contratante;  
7.12 O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por 
fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de 
acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.  
7.13   É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico;  
7.14   Aceito a entrega, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.  
7.15   Não aceito o bem entregue por estar em desacordo com o Termo de Referência, será 
comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, para 
que se possa adequar o solicitado, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir. 
7.16 Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade do contratado, bem como a movimentação dos materiais até o local designado 
para entrega, que será de responsabilidade da contratada ou transportadora, não estando o 
contratante responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Termo; 

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 
indiretamente aplicável ao objeto; 

8.4   A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, 
causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, 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 físicas ou 
jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto; 

8.5   Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto 
qualquer relação 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 às dependências da 
CONTRATANTE; 
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8.8   Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, 
sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 
atendendo às reclamações formuladas; 

8.9   Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.10   Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato. 

8.11   Fornecer os itens solicitados neste edital de primeira qualidade, observando o registro nos 
órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações 
de características, ainda que dentro do prazo de validade; 

8.12   Será considerada recusa formal da CONTRATADA a não entrega do objeto no prazo 
estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela 
CONTRATANTE; 

8.13   Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela 
CONTRATANTE. 

8.14   Possuir certificação digital do CNPJ da empresa em conformidade com o padrão de 
assinatura digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para assinatura dos 
contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação; 

8.15 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 
n°8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

8.16   Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Câmara Municipal de Santarém ou a 
terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do objeto deste Termo. 

8.17   Aceitar, nos termos do § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressões de 
até 25% (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessários. 

8.18   Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em conformidade com art. 
55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, incluindo a atualização de documentos de controle da 
arrecadação de tributos e contribuições e outras legalmente exigíveis. 

8.19   Colocar à disposição da Câmara Municipal de Santarém, os meios necessários à 
comprovação da qualidade dos objetos licitados, permitindo a verificação das especificações em 
conformidade com o descrito neste Termo de Referência; 

8.20   A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1   Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais 
direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo. 
9.2   Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com 
base nas disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
9.3   Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução. 
9.4   Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja 
fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR. 
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9.5   Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) bem(s) entregue(s) fora das especificações deste Termo. 
9.6   Receber os produtos de acordo com as disposições deste Termo. 
9.7 Comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer incorreção apresentada com o objeto 
entregue. 
9.8   Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela 
CONTRATADA e pertinente ao objeto. 
9.9   Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por 
parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na prestação. 
9.10 Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução do contrato, fixando prazo para sua correção. 
9.11   Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio 
de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, 
notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em 
registro próprio as ocorrências da relação contratual. 
9.12   Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA para a entrega e devolução dos 
equipamentos, desde que devidamente identificados com crachá ou outra identificação da 
Licitante; 
9.13   Proceder à conferência das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, à entrega 
dos objetos licitados; 
9.14   Efetuar pagamento à contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 
no contrato, mediante Nota de Empenho; 
9.15   Rejeitar os equipamentos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos 
constantes neste Termo de Referência;  
9.16   Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades dos 
equipamentos constantes no item que compõem o objeto deste TR, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 
9.17 Aplicam-se também as obrigações constantes Na Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
 
10. FISCALIZAÇÃO 

10.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do 
contrato, o servidora _______________________, servidora pública, Matrícula 
n°______________, designada pelo órgão solicitante como FISCAL TITULAR e o servidor 
_________________, servidor público, Matrícula n° __________________, designado pelo órgão 
solicitante como FISCAL SUBSTITUTO, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e 
parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo-lhes dentre outros observando-se as disposições contidas no 
artigo 67 e parágrafos da Lei n° 8.666/93, cabendo dentre outros: 
a) Solicitar a execução dos objetos mencionados; 
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b) Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para 
regularização das falhas ou defeitos observados; 
c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 
competência; 
d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter 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; 
e) Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as 
ocorrências de indisponibilidade; 
f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas 
a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos. 
10.2 O acompanhamento 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 contratado. 
10.3 As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, 
encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 
10.4 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. 
10.5 É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados 
da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 
 
11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

11.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento da Câmara Municipal de Santarém, serão informadas na assinatura do 
contrato. 

11.2 Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme dispõe 
o artigo 7° § 2° do Decreto Federal n° 7.892/2013. 

12. PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será realizado no prazo em até 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 
será obedecido o prazo previsto no art. 5°, §3° da Lei 8.666/93, através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA. 
12.1.1 Banco: ___, Agência: n°___ Conta Corrente: n° ____ 
12.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato. 
12.3 O recebimento de bens com valor superior ao que dispõe o art. 23, alínea a, da Lei 8666/93 
deverá ser feito nos termos do que dispõe o art. 15, §8° da Lei 8666/93. 
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12.3.1 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993), constatada por meio de 
consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF. 
12.3.2 Constatando-se, junto aos sites oficiais, a situação de irregularidade do fornecedor 
CONTRATADO, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018. 
12.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
12.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
12.6 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta on-line aos sítios 
eletrônicos oficiais ou ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 
no edital. 
Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF, a situação de irregularidade da 
CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 
12.7 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao sites oficiais ou ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018. 
12.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 
12.9 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
CONTRATADA a ampla defesa. 
12.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto 
aos sites oficiais ou ao SICAF. 
12.12.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente, salvo por 
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE. 
12.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
12.13.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
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tributário favorecido previsto na referida Lei complementar. 
 
13. REAJUSTE 
13.1. CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que o preço contratado permanecerá 
irreajustável durante 12 (doze) meses a partir da data de apresentação da proposta vencedora da 
licitação. Após este prazo, caso haja um termo aditivo, o preço poderá ser reajustado usando como 
parâmetro o Índice Geral de Preço (IGP) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. 
13.2  Garante-se o direito à revisão do contrato, com vistas ao restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária 
e extracontratual, nos termos da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores, mediante devida 
justificativa escrita e fundamentada. 
13.3   No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do Contrato 
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
disposto no artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93. 
13.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser 
contratado. 
13.5 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo 
as supressões resultante e acordo celebrado entre as partes contratantes. 
 
14. PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as 
penalidades conforme a seguir: 

14.2 A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato ou assinar a Ata, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Santarém - 
PA e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais 

14.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial 
das condições estabelecidas neste instrumento, a Câmara Municipal poderá, garantida a prévia 
defesa da empresa, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua 
notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

I - Advertência, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui 
constantes; 

II - Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o 
valor contratado; 
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III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara 
municipal de Santarém, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 

14.4 Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a 
esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato 
ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido. 

14.5 O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido a 
Câmara Municipal de Santarém, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva 
notificação. 

14.6 Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião 
do pagamento posterior a ser efetuado pela a Câmara Municipal de Santarém ou cobrada 
judicialmente. 

14.7 Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93. 

15. DO RECEBIMENTO 

15.1 O recebimento e a aceitação dos itens licitados dar-se-ão por comissão ou servidor 
responsável, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos: 

i. Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da 
conformidade do item, com as especificações contidas no Termo de Referência, 
mediante a emissão do termo de Recebimento Provisório; e, 

ii. Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da assinatura do termo de recebimento provisório e após verificação de 
sua compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação, mediante a 
emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes. 

15.2 O prazo para recebimento definitivo poderá ser estendido de forma a garantir maior 
possibilidade ao contratante de verificação da adequação do serviço contratado, considerando que 
o artigo 73 §3° da Lei n° 8666/93 faculta a administração o prazo de até 90 dias para a emissão do 
termo de recebimento definitivo. 
15.3 O referido prazo pode ficar suspenso, ou mesmo ser prorrogado, em eventual discordância 
das condições de prestação e validação, de modo que a CONTRATADA faça os ajustes 
necessários de correção, ou apresente as justificativas pertinentes a avaliação realizada.  
 
16. DA LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

16.1 É sede da Região Metropolitana de Santarém, o segundo maior aglomerado urbano do Pará. 
Pertence à mesorregião do Baixo Amazonas e a microrregião de mesmo nome. Situa-se na 
confluência dos rios Tapajós e Amazonas. Localizada a cerca de 800 km das metrópoles da 
Amazônia (Manaus e Belém), é conhecida poeticamente como "Pérola do Tapajós". 
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16.2 O acesso se dá de três formas: Transporte aéreo, terrestre e hidroviário, sendo o hidroviário o 
mais utilizado em decorrência da rede hidrográfica. 
16.3 O transporte aéreo é realizado através de voos diários por aeronaves de diferentes dimensões. 
Aeronaves a jato de grande porte levam aproximadamente uma hora de viagem até as cidades de 
Belém e Manaus, se estendendo, a partir das mesmas, para outras regiões do país (nordeste, centro-
oeste, sul, sudeste) e exterior. 
16.4 Por via terrestre o acesso até a Capital do Estado é possível através da BR-163 (Rodovia 
Federal Santarém-Cuiabá), ligando Santarém ao município de Rurópolis, com 229 km de estrada, 
cruzando a partir daí a BR-230 (Rodovia Transamazônica), percorrendo 90 km até o município de 
Placas, passando por diversos municípios (Uruará, Medicilândia, Brasil Novo, Altamira, Belo 
Monte, Anapu, Pacajá, Novo Repartimento) até chegar em Tucuruí via BR-422, em seguida 
percorre os municípios de Breu Branco, Goianésia, Tailândia, Moju, Abaetetuba, Barcarena, 
Ananindeua, para finalmente alcançar a BR-316, e a cidade de Belém, através de linhas regulares 
de ônibus. 
16.5 A modalidade hidroviária é o mais importante meio de locomoção de passageiros e transporte 
de cargas devido à existência dos vários rios que formam a rede hidrográfica (Amazonas, Tapajós, 
Arapiuns, Curuá-Una, Moju e Mojuí) e desempenha importante papel na economia local. 
Embarcações de médio porte fazem a navegação fluvial para as cidades de Belém (Pará), Manaus 
e Macapá. As embarcações de grande porte fazem a navegação de longo curso. De Santarém para 
a capital do Estado, via fluvial, são 880 quilômetros de distância e para Manaus são 756 
quilômetros. 
 
18. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE 

18.1 Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei n° 8.666/93, Lei n° 
10.024/2019, e legislação em vigor. 
 
Autorizado por 
 
 

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JUNIOR 
Presidente da Câmara Municipal de Santarém/PA 

Biênio 2021-2022 
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