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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Contratação de Pessoa Jurídica destinada à execução dos serviços de assessoria em licitações e contratos em 

atendimento às necessidades contínuas no âmbito da Câmara Municipal de Apodi/RN.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 A contratação visa orientar e assessorar ao presidente, Funcionários, Setor de Compras, Comissão Permanente 

de Licitações e o Pregoeiro, bem como acompanhar o certame na integra, desenvolver tarefas para adequar os 

procedimentos administrativos e supri-los de instrumento e rotinas que possam proporcionar a administração da 

instituição a tomada de decisões por meio da seleção da melhor opção do ato administrativo a ser adotado, 

buscando a melhoria dos índices de eficiência, eficácia e agilidade das ações, sem comprometer a segurança na 

execução das tarefas.  

 

3. OBJETIVOS  

3.1 Prover a área de aquisições, licitações e contratos de instrumentos e procedimentos para a execução das 

licitações e contratações de pessoas jurídicas, com vistas a um melhor aproveitamento de capacidades instaladas;  

3.2 Agilizar os procedimentos a serem adotados na realização de processos licitatórios;  

3.3 Estabelecer condições básicas a serem adotadas na realização de processos licitatórios, adequando-os aos 

normativos internos e gerais que regem a matéria, de maneira mais eficiente e eficaz;  

3.4 Aprimorar modelos – padrão dos documentos necessários para compor de forma consistente os processos de 

licitações e contratações, permitindo maior agilização e rapidez nas tramitações e consultas; e 

3.5 Incrementar e implementar fluxos de elaboração e condução de processos licitatórios.  

 

4. ATIVIDADES  

4.1 Realizar atividades para a área de aquisições licitações e contratos, identificando as ações necessárias a serem 

adotadas de forma a alcançar os objetivos pretendidos; 

4.2 Participar de reuniões, discussões e eventos vinculados à área sob enfoque, bem como de projetos ligados aos 

objetivos do trabalho de assessoria.  

 

5. SERVIÇOS ESPERADOS  

5.1 Análise de Termos de Referências, Projetos Básicos no tocante aos aspectos administrativos, verificando a 

compatibilidade com a realidade do município; 

5.2 Elaboração de modelos de Editais, de todas as modalidades de licitações, de solicitações (memorandos), de 

Propostas e de solicitação de Cotações, destinados a contratações de aquisição de bens e serviços; 

5.3 Orientação e acompanhamento quando do preenchimento das informações relativas às licitações (modalidades 

da Lei nº 8,666/93, Pregões, Dispensas de Licitação, Adesões aos Pregões - SRP) conforme as abas de 

preenchimento do anexo nº 38 do SIAI-TCE/RN; 

5.4 Participação na Comissão Permanente de Licitação, com atuação nos certames e na análise e julgamento de 

documentação de habilitação e propostas técnicas e financeiras;  

5.5 Elaborar demonstração dos resultados obtidos nas licitações;  

5.6 Instrução de Processos Licitatórios, para efeito de homologação e adjudicação; 

5.7 Elaboração de Contratos; 

5.8 Orientar o setor de compras; 

5.9 Análise de Pedidos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação; 

5.10 Implementação de novo modelo de acompanhamento gerencial dos contratos; 

5.11 Aprimoramento/atualização dos modelos de:  

5.11.1 Editais;  

5.11.2 Contratos; 
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5.11.3 Termos aditivos;  

5.11.4 Atos de Designação; 

5.11.5 Atas de Abertura e Julgamento;  

5.11.6 Relatórios de Avaliação e Final; 

5.12 Aprimoramento da organização e atualização do arquivo ativo de contratos e termos e do acervo documental 

da área de apoio logístico as aquisições licitações e contratos administrativos;  

5.13 Criação e implementação de fluxo de elaboração e condução de processos licitatórios.  

 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos legais, constituindo-se em serviços de 

natureza contínua, sendo de caráter essencial, haja vista que a administração necessita constantemente de 

mecanismos de acompanhamento, controle e execução de seus atos administrativos em consonância com o 

ordenamento jurídico pátrio e as normas infra legais; 
 

6.2 Segundo o acórdão nº 132/2008-TCU, os serviços contínuos ou continuados tem por núcleo promover a 

integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das 

atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um 

serviço público ou o cumprimento da missão institucional; 
 

6.3 Sendo assim, por sua essencialidade e necessidade permanente, os serviços de assessoria em licitações e 

contratos administrativos estão enquadrados como serviços contínuos ou continuados, uma vez que sua 

interrupção pode ocasionar prejuízos irreversíveis a Administração Pública, tais como demandas administrativas e 

judiciais, sem falar nas sanções impostas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), 

Tribunal de Contas da União (TCU), ajuizamento de ações pelo Ministério Público Estadual (MPE/RN) e 

Ministério Público da Federal (MPF); 
 

6.4. Os serviços de assessoria em comento são instrumentais e complementares à área de competência legal do 

órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. A prestação 

dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, 

vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
 

6.5. Os serviços que não possam ser enquadrados no Art 13 da Lei nº 8.666/93, que arrola os serviços 

qualificados como técnicos profissionais especializados são caraterizados como serviços comuns, conforme Art 1º 

da Lei n° 10.520/02; 
 

6.6. Em síntese, a lei que institui o pregão define que bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital. No entanto, a denominação de 

"comum" não se reflete a objeto sem sofisticação ou sem desenvolvimento tecnológico; 
 

6.7. Assim, os "bens ou serviços comuns" são aqueles que podem ser encontrados no mercado sem maiores 

dificuldades, e que são fornecidos por várias empresas, sendo que sua caracterização deve fazer-se em função das 

exigências do interesse público e das peculiaridades procedimentais do próprio pregão. 
 

6.8. Por fim, cabe salientar que Marçal Justen Filho, na segunda edição de seu livro sobre pregão, concluiu que 

"bem ou serviço comum é aquele que apresenta sob identidade e características padronizadas e que se encontra 

disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio". No caso em comento, os serviços de assessoria em 

licitações e contratos administrativos, detêm características qualitativas e quantitativas definidas no mercado, 

sendo, portanto, considerados bem serviços comuns à luz do Art. 1° da Lei Federal n° 10.520/2002.  

 

7. PERIODO DE TRABALHO  

O trabalho de assessoria será desenvolvido no período da assinatura da ata, no período de 12 (doze) meses, 05 

(cinco) vezes por semana das 08h às 12h, sendo 20h (vinte) horas semanais.  
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8. FORMA DE PAGAMENTO  

8.1 Mediante apresentação de nota fiscal, devidamente atestada por pessoa autorizada, juntamente com as 

certidões de: 

8.1.1. Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS (contribuições 

previdenciárias) emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

8.1.2. Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral do Estado onde a 

empresa for sediada; 

8.1.3. Certidão Negativa quanto aos Tributos Municipais da sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

8.1.4. Certificado de Regularidade (CRF) perante o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; e 

8.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) fornecida pela Justiça do Trabalho. 

 

8. QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EMPRESA  

8.1 O Assessor da empresa a ser contratada deverá possuir:  

8.1.1 No mínimo 01 (um) curso de Formação de Pregoeiro, 01 (um) Curso na área de Licitações e Contratos; 

8.1.2 Conhecimentos em elaboração de editais e contratos; 

8.1.3 Excelente comunicação oral; 

8.1.4 Capacidade para trabalhar em equipe. 

8.2 Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional 

com certificados de cursos de Formação de Pregoeiro, bem como o de Licitações e Contratos. 
 

9. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

9.1. A execução dos serviços será iniciada mediante o envio da Nota de Empenho correspondente. 

9.1.1. A Contratada executará o serviço a partir do recebimento da Nota de Empenho expedida pela 

Contratante e/ou na data especificada na ordem de serviço, ou documento que substitua o pedido do serviço.  

9.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.  
 

10. DA VISTORIA  

10.1 Não será necessária a vistoria por parte do licitante, de acordo com o inciso VIII do artigo 15 da Instrução 

Normativa do n° 2, de 30 de abril de 2008, do Ministério do Planejamento Gestão e Orçamento - MPOG e tendo 

em vista que os serviços não serão realizados com emprego de mão-de-obra. 
 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

11.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta;  

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis;  

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção;  

11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital 

e seus anexos; 

11.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada. 
 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1 Os serviços, objeto do presente anexo, serão executados pela contratada, obedecendo ao disposto no 

respectivo instrumento convocatório e seus anexos, nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, no Decreto nº 

2.271/1997, na IN SLTI/MPOG nº 02/2008, e demais normas legais e regulamentares pertinentes. Além destas, 

são obrigações da Contratada:  
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12.2 No valor da proposta deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução do serviço, tais como, 

despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;  

12.3 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as 

especificações constantes da Proposta de Preços e instruções do instrumento convocatório e seus anexos;  

12.4 Responsabilizar-se pelos eventuais danos causados, direta ou indiretamente, à contratante ou a terceiros, 

decorrentes de atos praticados por seus empregados ou prepostos na execução do serviço, inclusive por acidentes, 

mortes, perdas ou destruições, isentando a contratante de todas as reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas;  

12.5 Fornecer, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, toda a competente e indispensável mão de obra, 

adequadamente selecionada e necessária ao completo e integral implemento do ajuste, atendidas, sempre e 

regularmente, todas as exigências legais e regulamentares pertinentes, inclusive encargos sociais, tributos 

cabíveis, seguros e indenizações;  

12.6 Relatar à fiscalização do serviço toda e qualquer irregularidade ou anormalidade observada nos locais de 

prestação do serviço, inclusive as de ordem funcional ou que possam representar risco ao patrimônio, à 

documentação, aos servidores e contribuintes, em tempo hábil, para que sejam adotadas as providências 

necessárias;  

12.7 Prestar à contratante, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços a serem executados e 

equipamentos a serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada para 

acompanhamento e apreciação dos serviços por parte do contratante;  

12.8 Manter durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

12.8 Manter vínculo empregatício com seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as 

demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas 

e tributos pertinente;  

12.9 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 

de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste 

serviço, ainda que acontecido em dependências da contratante;  

12.10 Prestar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

contratante, cujas reclamações se obriga prontamente atender, designando um representante ou preposto com 

poderes para tratar com a Contratante;  

12.11 Manter em sigilo, sob as penalidades da lei, dados e informações de propriedade da contratante, a menos 

que expressamente autorizada pela mesma por escrito, à divulgação;  

12.12 Fornecer número telefônico fixo, móvel e fax, objetivando a comunicação rápida no que tange aos serviços 

contratados;  

12.13 Não contratar empregado para prestar serviços para a Contratante que seja familiar de agente público que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança na Contratante, em conformidade com o disposto no artigo 7º 

do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010. Considera-se familiar o cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;  

12.19 A execução dos serviços deverá atender às Normas da ABNT e do INMETRO; Normas Internacionais, 

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de 

concessionárias de serviços públicos. 

  

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Não será permitida a subcontratação.  

 

http://www.camaraapodi.gov.br/


 
 

 
Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217, CEP 59.700-000  

Bairro: Centro - Apodi/RN. Fone (84) 3333 – 2138. www.camaraapodi.gov.br 

Termo de Referência 

5 

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  

 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma 

dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

15.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 

execução dos serviços e do contrato.  

15.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 

neste Termo de Referência.  

15.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que 

compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 

2008, quando for o caso.  

15.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 

perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com 

o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 

Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marca, qualidade e forma de uso.  

15.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 

67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, 

podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 14.9. 

As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos 

de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à 

contratação.  

15.10. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:  

15.10.1. A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto no Anexo IV da Instrução Normativa nº 

02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo 

com a especificidade do objeto e do local.  

15.10.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 

competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.10.3. A fiscalização destes serviços pela contratante será formada por servidores especializados do efetivo do 

Poder Legislativo Municipal. A mesma caberá à função de elo entre a Contratada e a Contratante, exclusivamente 

nas questões de cunho técnico e de execução do objeto deste documento.  

15.10.4. A(s) comissão (ões) de fiscalização deverá (ão) observar os seguintes aspectos:  
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15.10.4.1. À Fiscalização assiste o direito de não aprovar a medição dada como concluída pela contratada, 

desde que não esteja dentro dos requisitos exigidos nas especificações deste Termo de Referência, 

devendo a Contratada sanar as falhas encontradas sem qualquer ônus para a Contratante;  

15.10.4.2. O serviço deverá desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a equipe de 

trabalho da Contratada e a Fiscalização, dispondo está de amplos poderes para atuar no sentido de 

cumprimento do Contrato; 

15.10.4.3. A presença da fiscalização no local dos serviços não diminuirá a responsabilidade da 

Contratada quanto à perfeita execução dos trabalhos;  

15.10.4.5. Cumprir as demais atividades de fiscalização pertinentes ao serviço executado, de acordo com 

o instrumento convocatório respectivo e a legislação em vigor;  

15.10.4.6. Em caso de dúvidas ou omissões no Termo de Referência caberá à Fiscalização fixar o que 

julgar mais indicado, comunicando por escrito à Contratada a solução adotada;  

15.10.5. Os serviços deverão ser prestados, cumprindo-se todas as normas legais, bem como às determinações 

emanadas do fiscal do contrato;  

15.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 

ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-

responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 

de 1993.  

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que:  

16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

16.1.3. Fraudar na execução do contrato;  

16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

16.1.5. Cometer fraude fiscal; 

16.1.6. Não mantiver a proposta;  

16.1.7. Apresentar documentação falsa;  

16.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;  

16.1.9. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.  

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

16.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades 

normais da contratante; 

16.2.2. Multa de: 

a)  0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na 

execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 

Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea “a” do subitem 16.2.2, caracterizando inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato; 
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d) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea “b” deste 

subitem, configurará inexecução total do contrato; 

e) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma; 

16.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal 

de Apodi/RN, por prazo de até 02 (dois) anos; 

16.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, 

conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 

2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 

16.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

16.6. 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 

causados;  

16.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

16.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de 

inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente 

desta licitação:  

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos;  

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

16.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  

16.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade.  

16.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 

recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 

Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

16.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  

16.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

16.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

16.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei 

ou no edital e em seus anexos; 

16.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da 

Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei. 

 

17. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

17.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação 

do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de 

risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
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18. DO FORO 
18.1. Para a solução de qualquer pendência oriunda da execução do contrato não resolvida na esfera 

administrativa, será escolhido o Foro da Comarca de Apodi/RN, renunciando a qualquer outro ainda que 

privilegiado. 

 

 

 

_________________________________________ 

JAMIELLE FERREIRA DE ARAUJO 

Chefe de Gabinete 

  

Apodi, 10 de setembro de 2021. 

http://www.camaraapodi.gov.br/

