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ANEXO I -  TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para executar os serviços de assessoria e consultoria técnica na 
instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios e demais atos pertinentes no município 
de Jacundá. 
 

     VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE MENSAL R$ TOTAL R$ 

1 
SERVIÇO DE ASSESSORIA 
(LICITAÇÃO) 

 12,000 UNIDADE  13.750,00 165.000,00                                                                                

 

Especificação : prestar serviço de 
assessoria e consultoria técnica 
na instrução, realização e 
acompanhamento de processos 
licitatórios e demais atos 
pertinentes neste município por 
12 (doze) meses 

     

 Valor total extenso: cento e sessenta e cinco mil reais. 

     Total : R$165.000,00                                                                                

 
2 – JUSTIFICATIVA 
Considerando a complexidade dos serviços e a necessidade de uma assessoria na área de licitações e 
considerando que a Prefeitura do Município não disponibiliza de mão de obra para atender a demanda dos 
serviços necessários para uma boa celeridade nos processos administrativos referente ao departamento de 
licitação com amplo conhecimento da legislação vigente sendo elas 8.666/93, 10.520/02, Decreto nº 
10.024/19 e também com um rol de conhecimento para se adaptar sempre que forem aprovadas novas 
leis, justifica-se a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos especializados na 
área de licitação e contratos públicos para assessoria e consultoria de alta indagação, conforme detalhado 
no termo de referência. 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão executados nas dependências da Prefeitura Municipal de Jacundá- PA, conforme as 
necessidades verificadas para a perfeita execução dos mesmos. Todas as documentações indispensáveis 
para um bom desempenho dos serviços arrolados na Cláusula Primeira será fornecida pela Prefeitura 
Municipal de Jacundá à CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto 
aos serviços contratados. 
 
Fica de exclusiva responsabilidade da Prefeitura Municipal de Jacundá a guarda do arquivo morto dos 
documentos para futuras solicitações por parte de qualquer fiscalização ou a quem de direito. As obrigações 
fiscais preparadas pela CONTRATADA serão pagas diretamente pela Prefeitura Municipal correrão sob sua 
régia responsabilidade. 
 
4 - DOS DEVERES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA desempenhará os serviços contratados descrito na Cláusula Primeira com todo zelo, 
diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da Prefeitura 
Municipal, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. 
 
Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os serviços contratados, desde que observado o disposto 
na Clausula Segunda, indenizando à Prefeitura Municipal em caso de mora, culpa ou dolo devidamente 
comprovados. 
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Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, em local e hora devidamente estabelecidos e 
acordados, todas as informações relativas ao andamento dos serviços contratados. 
 
Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues pela Prefeitura Municipal, 
enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços contratados, respondendo pelo 
seu mau uso, perda, extravio ou inutilizarão, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal 
ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso. 
 
Todas e quaisquer correções provocadas por erros de implementação para os serviços executados pela 
CONTRATADA, durante a vigência do contrato, deverão ser realizadas, sem custos adicionais para a 
CONTRATANTE. Os erros de implementação deverão ser corrigidos pela contratada, num prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis a partir da data de comunicação realizada pelo Técnico designado pela CONTRATANTE. 
O esforço para esta correção não será remunerado pela CONTRATANTE a CONTRATADA. 
 
A contratada não poderá alegar prejuízo nos prazos dados para os demais serviços que estiverem sendo 
executados em virtude do esforço necessário para a correção dos erros de implementação. 
 
a) Empresa contratada responsabilizar-se-á por reparar, corrigir, remover ou substituir às suas 
expensas, no total ou em parte, os serviços objeto deste contrato naquilo que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução, mesmo depois de expirado o prazo de vigência do contrato, desde 
que informados pelo contratante dentro do prazo de garantia para a comunicação. 
 
b) Caso venha a ter emprego de pessoas adversas para trabalhar vinculado nesse processo tem que 
haver contrato de prestação de serviços e ainda a pessoa tem que ter comprovação da capacidade técnica 
para exercer o cargo e a comprovação dos pagamentos fiscais e trabalhistas. 
 
c) A empresa terá por obrigação de emitir uma nota técnica quando detectar falhas, perdas de prazos 
, multas que foram pagas por atrasos de envios das prestações de contas, aos responsáveis diretos para 
que providencie as medidas pertinentes, sob pena de a empresa ser responsabilizada pela omissão. 
 
d) À CONTRATADA fica proibida de transferir o contrato a outra pessoa sem que haja concordância dos 
Gestores do contrato e que seja acrescida na minuta do contrato. 
 
e) A empresa se responsabilizara solidariamente quanto as prestações de contas, informações e 
lançamentos de dados juntos aos órgãos oficiais, especialmente TCM, TCE e TCU. 
 
f) A responsabilidade da empresa de manter, durante o prazo de 10 (dez) anos, o armazenamento dos 
dados para compartilhar com os gestores Municipais (Lei n° 17.761/2017), quando solicitado , sob pena de 
ressarcimento do valor eventualmente questionado. 
 
4 - DOS DEVERES DA CONTRATANTE 
Obriga-se a Prefeitura Municipal fornecer à CONTRATADA todos os dados, documentos e informações que 
se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma 
responsabilidade caberá à segunda caso recebidos intempestivamente. 
 
Para a execução dos serviços contratados e constantes da Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA os honorários profissionais o valor firmado no contrato até o dia 05 do mês subsequente ao 
vencido. 
 
Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não-especificados neste objeto serão cobrados pela 
CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento 
previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação da legislação 
relativamente ao regime tributário, trabalhista ou previdenciário. 
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Os serviços extraordinários serão cobrados em fatura separada, mediante demonstrativo apresentado a 
CONTRATANTE. 
 
Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura após a 
realização dos serviços, objeto desta licitação; 
 
Aplicar à Contratada as penalidades previstas na legislação pertinente, quando for o caso; 
Documentar as ocorrências havidas; 
 
Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto 
 
Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. 
 
5 - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO 
O presente contrato vigorará a partir de por 12 meses, podendo, a qualquer tempo, ser rescindido mediante 
pré-aviso de 30 dias, por escrito. 
 
Sendo a empresa responsável por regularizar a contabilidade do mês de 31 de 12 de dezembro de 2021. 
Entre os dados e informações a serem fornecidos a CONTRATANTE não se incluem detalhes técnicos dos 
sistemas de informática da CONTRATADA, os quais são de sua exclusiva propriedade. 
 
Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, caso qualquer das partes CONTRATANTES venha a infringir cláusula ora convencionada. 
                                                                                                                                   

 
Jacundá/PA, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
ITONIR APARECIDO TAVARES 

Prefeito Municipal 
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