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CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUA 

- TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO: 
1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIRÇOS ESPECIALIZADOS EM A 	TE 
ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTOS;.- 	DAS 
DESPESAS E ORIENTAÇÃO NOS PROCEDIMENTOSRELATI VOS AS CONTRATAÇÕES DE 
COMPRAS E SERVIRÇOS PUBLICOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGU, de acordo 
com o detalhamento abaixo. 

2. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD 

1 

CONTRATAÇÃO DE SERVIRÇOS ESPECIALIZADOS EM 
APOIO TEÔNICO ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS 
AÇÕES DE PLANEJAMENTOS, FLUXO DAS DESPESAS E 
ORIENTAÇÃO 	NOS 	PROCEDIMENTOSRELATIVOS 	AS 
CONTRATAÇÕES DE COMPRAS E SERVIRÇOS PUBLICOS 
JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGU. 

- 
MES 11 

3. DETALHAMENTO DA FORMA DE EXECUÇÃO:  
1) Assistência na sede do Município, com visitas semanais de técnicos em licitações da empresa 

para acompanhamento as atividades atinentes a licitações e contratos públicos: 
2) Auxilio e acompanhamento na classificação das modalidades de licitações. Trabalho 

realizado junto aos gestores, ordenadores de despesas e secretários municipais; 
3) Assessoria e consultoria na elaboração de editais de licitação, incluso aqueles na modalidade 

pregão em suas formas eletrônica e presencial, ou cartas convites, assim como minutas de 
contratos administrativos específicos para cada objeto a ser contratado; 

4) Orientação na elaboração de processos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, de 
acordo com a legislação vigente; 

5) Acompanhamento das tarefas realizadas nas sessões publicas de abertura dos processos 
licitatórios pela comissão de licitação e equipe de pregão, presencial ou eletrônico, na forma 
da lei; 

6) Auxilio e orientação técnica no acompanhamento a respostas ás impugnações aos editais de 
licitação, bem como seus pedidos de esclarecimento; bem como nas respostas a recursos 
administrativos interpostos; 

7) Orientação técnica através de informativos e encaminhamento de modificações na legislação 
relativa as licitações e contratos públicos em toda sua abrangência, através de oficio por 
escrito; 

8) Auxilio na elaboração de justificativas, esclarecimentos, informações e/ou recursos perante 
os órgãos fiscalizadores sejam eles o Tribunal de Contas do Estado do Gear-6 (TCE), Tribunal 
de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU), Câmara Legislativa 
Municipal, conforme o caso. 

9) Disponibilização de minutas e modelos personalizados e adequados a todas as modalidades 
de licitação, dispensa e/ou inexigibilidade, diretamente a comissão de licitação, de pregão, 
aos gestores e agentes públicos responsáveis pela prática de atos administrativos relativos a 
licitações e contratos; 

10) Assessoria e acompanhamento na elaboração de termos aditivos com disponibilização 
de modelos e minutas nos casos previstos nas leis de licitações vigente; 

11) Assessoria e acompanhamento com orientação técnica e disponibilização de modelos e 
minutas de rescisões contratuais que se fizerem necessárias ao cada caso concreto; 

12) Orientação aos agentes públicos quanto aos dados e prazos para alimentação 
informações no SIM - Sistemas de Informações Municipais do Tribu 	Conta,s do E e: o • 
do Ceará (TCE); 	 / 1 
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13) Orientação aos agentes públicos quanto aos dados e prazos p -)  aliment*  

informações no Portal da Transparência para atendimento a Lei n° 
Acesso a Informação, com anexação de atos administrativos no  site  oficiakt? município; 

14) Orientação aos agentes públicos quanto aos dados e prazos para 'aiikleEttikt-6çde 
informações no Portal das Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará — TCE, 
conforme determina a Instrução Normativa 04/2015 — TCE, através de consulta com 
levantamento das licitações em situação de aberto e as que encontram-se fechadas neste 
portal, para a devida comunicação aos agentes responsáveis; 

3. DA JUSTIFICATIVA: 
3.1. A Contratação para o objeto em questão encontra justificativa na necessidade de pessoal 
técnico qualificado para as funções atinentes as licitações e contratos públicos junto a Câmara 
do Município de Tianguá, carecendo que se contrate serviços de assessoria, consultoria, 
acompanhamento e apoio técnico as diversas equipes envolvidas no contexto objeto em tela, 
para o completo atendimento a legislação em vigor, pertinente aos serviços objeto citado e 
especificado. 
3.2. As crescentes mudanças nas exigências legais, que ensejam práticas a cada dia mais 
especificas e aprimoradas, principalmente aquelas mais enfatizadas e cobradas por órgãos de 
fiscalização e controle externo demandam qualificação técnica em constante aperfeiçoamento 
para acompanhar a evolução das responsabilidades que permeiam um setor público, mormente 
na área de licitações e contratos públicos. 
3.3. Assim, entendendo que o Município não dispõe de equipe técnica devidamente qualificada, 
carecendo de devido apoio técnico para assumir com êxito as atividades desta natureza, recorre-
se a terceirização destes serviços, por meio de procedimento onde se busque uma proposta que 
melhor atenda às necessidades da administração municipal. 

4. OBJETIVOS: 
4.1. Fazer com que a Comissão de Licitação e os agentes envolvidos no processo atuem de 
forma coerente com a legislação atual; 
4.2. Orientar os membros da comissão de licitação e de pregão, nos atos de sua competência, 
tornando-os capazes de decidir e responsabilizando-se pelos seus atos administrativos, 
pautando pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e demais 
princípios correlatos inerentes as licitações e contratos públicos; 
4.3. Aprimorar a atuação dos gestores no que concerne a tomada de decisões relativas às 
modalidades de licitação, aplicação dos recursos, gerenciamento dos contratos administrativos, 
para que suas contas sejam aprovadas pelos órgãos externos de fiscalização; 

5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.1 Disponibilizar os serviços de consultoria, assessoria e acompanhamento, nas instalações da 
contratante e da contratada, sem limite de quantidade para realização de consultas a serem 
feitas por servidores do Município decorrentes de dúvidas suscitadas em face de fatos 
supervenientes, devendo toda e qualquer orientação ser dada somente por profissionais 
devidamente habilitados, e em observância ao que prescreve o instrumento convocatório/edital 
e seus anexos. 
5.2 Disponibilizar na prestação dos serviços de "consultoria e assessoria", somente profissionais 
devidamente habilitados, com visitas semanais  in  loco (sede do Município) dos técnicos 
responsáveis,  corn  carga horária de no mínimo 08 (oito) horas, avocando para si todas as 
despesas decorrentes tais como (custo com mão de obra, transporte, alimentação 
hospedagem), isentando o Município de qualquer despesa adicional. 

6. DA ESTIMATIVA DO VALOR: 
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6.1 - Os valores globais estimados para estes serviços estão em torno de 13,$ 
 F. 
91. 

e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Cent-a:v.044e_ acord 
as pesquisas de mercado realizadas. 
6.2 — Unidade Gestora: Câmara Municipal. 	 ; 

7. DA MODALIDADE: 
7.1. A modalidade adotada é a Tomada de Pregos, prevista no  art.  22, inciso II da lei 8.666/93. 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
8.1. 0 Critério de Julgamento é o de MENOR PREÇO, conforme  art.  45, inciso I da lei 8.666/93. 

9. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
9.1. A prestação dos serviços descritos neste TERMO DE REFERENCIA se dará diretamente 
pela Contratada em suas dependências, e nas dependências da Contratante ou em outro local, 
de acordo com a necessidade, interesse e conveniência da Contratante, com vistas a assegurar 
as condições imprescindíveis e especificas da execução dos serviços. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
Obriga-se a CONTRATADA a: 
10.1.1 A future Contratada deverá prestar os serviços objeto desta licitação em conformidade 
com o que prescreve as especificações do instrumento convocatório/edital, em conformidade 
ainda com o teor do anexo Ill — Minuta do Instrumento Contratual e em observância aos ditames 
da Lei Federal n° 8.666/93, instrumentos estes que fazem parte integrante deste Termo de 
Referência para todos os efeitos legais e de direito, independentemente de transcrição. 
10.1.2 Disponibilizar para a prestação dos serviços somente profissionais devidamente 
qualificados para a prestação dos serviços objeto desta licitação, objetivando lograr êxito e 
segurança, avocando para si toda a responsabilidade de forma a resguardar o Município de 
eventuais prejuízos decorrentes de qualquer demanda judicial. 
10.1.3 Manter sob sua guarda e total responsabilidade eventuais documentos disponibilizados 
pelo Município. 
10.1.4 Prestar de Consultoria e Assessoria em suas instalações durante o expediente normal e 
sem limite de consultas objetivando dirimir dúvidas suscitadas por servidores da Câmara 
Municipal de Tianguà. 
10.1.5 As eventuais consultas formuladas por servidores municipais, objetivando elucidar 
duvidas, poderão ser efetuadas informalmente via telefone ou pessoalmente, ou através de e-
mails,  ou correspondência durante o expediente normal de funcionamento do órgão, sem limite 
de quantidade. 
10.1.6 Repassar em tempo hábil ao Município informações que julgar necessárias dentre elas 
pare providencias de pagamento de emolumentos ou taxas em tempo hábil. 
10.1.7 Independentemente da fiscalização feita pela Contratante, a contratada é a única e 
exclusiva responsável por danos e prejuízos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, em 
decorrência da execução dos serviços, sem quaisquer ônus para o Município Contratante. 
10.1.8 Aceitar as supressões e acréscimos desta licitação, objeto de contrato, em conformidade 
com o que prescreve o § 10 do  art.  65 da Lei 8.666/93. 
10.1.9 A contratada se submete as obrigações quanto a propriedade, seguranças e sigilo de 
informações prevista no Termo de Referência. 
10.1.10 Pagar seus empregaaos no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre 
a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e 
parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho,  etc,  ficando excluidz 
qualquer solidariedade da Câmara Municipal de Tianguà por 	uais autua „.• 
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRA 

	
om refe _  

às suas obrigações, não se transfere a Câmara Municipal de Tianguà; 
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10.1.11 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referenté-)ao  
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionailas-eeR SY 

7 	
‘) l CONTRATO;  

	

10.1.12 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstase- 	ons 	çã'o 
. rvAL das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

10.2. Obriga-se a CONTRATANTE a: 
10.2.1 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o fornecimento dos 
serviços. 
10.2.2 Acompanhar, controlar e avaliar os serviços prestados observando os padrões de 
qualidade, através da unidade responsável pela gestão do contrato. 
10.2.3 Prestar a Contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias 
prestação dos serviços. 
10.2.4 Atestar as faturas e relatórios correspondentes à prestação de serviços, por intermédio 
do servidor competente. 
10.2.5 Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, no prazo estabelecido, desde 
que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 

11. DA SEGURANÇA E DO SIGILO 
11.1. A CONTRATADA  sera  responsável pela segurança, guarda, manutenção e integridade dos 
dados, programas e procedimentos físicos de armazenamento e transporte das informações 
existentes ou geradas durante a execução dos serviços, em conformidade com a legislação 
vigente. 
11.2. Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de 
qualquer natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil e 
criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização. 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO E DURAÇÃO DO CONTRATO 
12.1. 0 prazo de execução do(s) serviço(s) objeto desta contratação se dará a partir da data da 
assinatura do contrato pelo período de 12 (dez) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei. 
12.2. 0 contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura, 12 (doze) meses. 
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nq 8.666, de 21 de junho de 1993 
e alterações posteriores. 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
13.1. As condições de pagamento estão prevista no anexo da minuta do Termo de Contrato. 

14. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
14.1. As condições de reajustamento contratual estão prevista no anexo da minuta do Termo de 
Contrato. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1- As sanções administrativas estão prevista no a e da minuta do Termo de Contrato. 
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