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MAGALHÃES BARATA 
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ADMINISTRAÇÃO 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO  

1.1. O objeto deste Termo de Referência consiste em CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVI-

ÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DESTINADA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO, 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO OPERACIO-

NALIZAÇÃO DAS PALTAFORMAS GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, 

EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS DE MAGA-

LHÃES BARATA/PA.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

  

          Os serviços prestados deverão dar suporte operacional aos diversos setores da 

administração municipal, no que se refere à Gestão de Convênios do Governo Federal 

e Estadual, disponibilizando não só a operacionalização como também a informação 

dos sistemas de convênios e congêneres, através de profissionais treinados e com vas-

ta experiência profissional, com o intuito de contribuir e melhor informar toda a equi-

pe administrativa municipal. Formalizar diversas ações que possam facilitar todo o pro-

cesso burocrático e trazer benefícios no resultado final dos processos em trâmite.   

 

3. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Nº  ITEM/DESCRIÇÃO QTDE UND 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUI-

TETURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DESTI-

NADA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FIS-

CALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DAS 

PALTAFORMAS GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRTOS DE REPASSE, EM 

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA 

PREFEITURA DE MAGALHÃES BARATA/PA. 

9 Mês  

 

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

4.1 Os serviços executados serão os seguintes:  
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a) Suporte administrativo a todas as Secretarias Municipais, na formatação e elabora-

ção de consultas prévias, propostas e planos de trabalhos, e demais documentos ne-

cessários para as transmissões de dados nos Sistemas de Convênios do Governo Fede-

ral - SICONV e no Sistema de Convênios do Governo do Estado do Pará, visando à cap-

tação de recursos de ordem voluntária e provenientes de emendas parlamentares, de 

acordo com as sistemáticas aprovadas pelas respectivas instituições;  

 

b) Acompanhar e informar sobre os Programas e Editais dos Governos Federais e Esta-

duais, com prazos de cadastramentos abertos em cada ministério ou secretaria, onde 

existam possibilidades de propor solicitações de recursos;  

 

c)  Subsídios na elaboração de emendas para alocações de recursos no Orçamento Ge-

ral da União – OGU, em favor do Município de MAGALHÃES BARATA; 

 

d) Acompanhamento sistemático dos recursos consignados no Orçamento Geral da 

União para o Município de MAGALHÃES BARATA;  

 

e) Acompanhamento sistemático da situação de adimplência do Município junto aos 

Órgãos Federais e Estaduais, através do CAUC, CADIN, SIAFI e SIAPI; Estado do PARÁ; 

 

f) Atendimento de diligências dos projetos de arquitetura e engenharia civil;  

 

g) Orientação e operacionalização de Acompanhamento e Controle de Convênios, Con-

tratos de Repasses e Termos de Cooperação.  

 

h) O corpo técnico da empresa deverá visitar a prefeitura periodicamente, sempre que 

necessário, para discutir e levantar as demandas e acompanhar os pleitos em anda-

mento. 

 

i) Fornecer cópia na forma digitalizada de todos os projetos elaborados além de res-

postas e consultas por meio eletrônico e outras formas de tecnologias além da elabo-

ração de documentos relacionados aos convênios. 

 
j) Observar, regularmente, todas as certidões da prefeitura e demais documentos para 
assinatura de convênios, contratos de repasse e termos de compromisso.  
 

 

5. DA QUALIFICAÇÃO TECNICA 
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5.1. A empresa contratada deverá apresentar comprovação de desempenho de ativi-

dade, através de Atestados ou Certidões, fornecidos por pessoa jurídica de direito pú-

blico ou privada, que comprovem ter a licitante executado a qualquer tempo, ou estar 

prestando serviço compatível com o objeto da licitação, comprovando a boa qualidade 

do serviço prestado; 

 

5.2. Os atestados devem conter o nome do órgão contratante, CNPJ, endereço, telefo-

ne, nome e cargo do responsável pela expedição. Possuir no seu quadro permanente, 

profissional de nível superior com qualificação na área objeto do futuro contrato, de-

vendo para tanto, apresentar os documentos comprobatórios acompanhado de currí-

culo profissional, demonstrando experiência na área. 

 

5.3. Caso o profissional não configure no contrato social, a comprovação se dará por 
meio de registro na carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços.  
 

6. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

6.1. O Acompanhamento e fiscalização do objeto será exercida pelo Servidor compe-

tente, pertencente ao quadro funcional da Contratante, devidamente designado, de 

acordo com artigo 67, da Lei 8.666/93. Na ausência deste, será designado outro (a) 

servidor(a), a critério da administração. 

6.2. O servidor designado será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer ina-

dimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o 

atesto acerca do recebimento dos produtos. 

6.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 

contratada. 

6.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, 

como também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a soli-

citação, e ainda: 

6.5. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à exe-

cução do contrato; 

6.6. Observar todos os aspectos estipulados, observância acerca da especificações e 

qualidade do objeto contratado. 

6.7. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais 

condições constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 
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6.8. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não infli-

ja nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em conside-

rações quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declara-

ções verbais. 

6.9. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá 

a CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabele-

cidas no Contrato.  

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superior a 30 

(dias) após o atesto da respectiva Nota Fiscal através de ordem bancária, indicada na 

proposta, em que deverá ser   efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto outra 

forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as nor-

mativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007; 

 

7.2. O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regulari-

dade fiscal perante a Administração. A contratada fica ciente de que deverá apresentar 

à Contratante, ao fim de todos os meses a regularidade perante as Fazendas: Munici-

pal, Estadual, Federal e Trabalhista. 

 

 7.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoria-

mente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilita-

ção, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais 

ou da matriz. As notas fiscais/faturas serão devidamente atestadas pelo fiscal devida-

mente designado. 

 

7.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medi-

das saneadoras.   

 

7.5. A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresenta-

ção e protocolização junto a Secretaria Municipal de Orçamento e finanças do docu-

mento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer 

ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos pro-

dutos pela CONTRATADA; 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumi-



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000 
CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-mail: prefeiturambarata@gmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Secretaria de 

ADMINISTRAÇÃO 

das, após a aprovação dos serviços, na forma prevista neste instrumento.  

 

8.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, de 

acordo com as condições acordadas entre as partes;  

 

8.3. Notificar, Formal e Tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento do Contrato, bem como, sobre os serviços fornecidos e 

ainda, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

 

8.4. Aplicar as Sanções Administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadim-

plemento; 

 

8.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da 

Administração especialmente designado para tanto, bem como atestar na nota fis-

cal/fatura, o efetivo fornecimento e o seu aceite; 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1. Desempenhar os serviços objeto deste termo com todo zelo, diligência e honesti-

dade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, 

sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, cumprindo fielmente as exi-

gências contidas no item 04, deste instrumento.  

 

9.2 - Fornecer ao CONTRATANTE todas as informações relativas ao andamento dos 

serviços ora contratados. 

 

9.3. Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;  

 

9.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciá-

rias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência 

não transfere responsabilidade à Contratante;  

 

9.5. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter 

atualizado(s) o(s) número(s) de telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da 

pessoa autorizada para contatos; 

 



 
 
   

 
 

 

 

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000 
CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-mail: prefeiturambarata@gmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

9.6. Executar o objeto do contrato em estrita conformidade com as disposições 

constantes no Termo de Referência e cláusulas contratuais;  

 

9.7. Responder perante a contratante e terceiros por eventuais danos decorrentes 

da execução do contrato.  

 

10. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

10.1. A empresa contratada deverá executar os serviços a partir da assinatura do con-

trato, que terá vigência até 31 de dezembro de 2022, podendo o mesmo ser prorroga-

do por iguais e sucessivos períodos, de acordo com o Inciso ll do Art. 57 da Lei nº 

8.666/93 e posteriores alterações, dada a essencialidade dos serviços e por ser o mes-

mo de natureza continuada. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

11.2. As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.  

11.3. Com fundamento nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, a 

licitante vencedora ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado 

pelo MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA, inexecução parcial ou inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado 

contraditório e amplo defesa, às seguintes penalidades: 
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a) Multa de: 

a.1) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor homologado caso o (s) 

item (ns) seja (m) entregue (s) com atraso, limitada a incidência de15 (quinze) 

dias. 

 a.2) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor homologado, em caso de atraso na en-

tregado (s) item (ns), por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de ine-

xecução parcial da obrigação assumida. Após o décimo quinto dia e a critério do 

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA, no caso de entrega com atraso, poderá 

ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexe-

cução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da aven-

ça; 

a.3) 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de   inexecução to-

tal da obrigação assumida. 

b) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com o MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos. 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú-

blica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

d) Neste caso será concedida a reabilitação sempre que a licitante vencedora res-

sarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados. 

e) A sanção de multa poderá ser aplicada à licitante vencedora juntamente com a 

suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar e contratar coma 

Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, descontando-a do pagamen-

to a ser efetuado. 

12. DOS CASOS DE RESCISÃO 

 

12.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

I. por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da citada Lei; 

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, 

desde que haja conveniência para a Administração; 

III. judicial, nos termos da legislação. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o 

CONTRATADO, salvo pelos serviços executado e aceitos pelo CONTRATANTE. 

 

 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 O acordado será devidamente empenhado conforme § 3º, do Art. 60 c/c do art. 

61, da Lei 4.320/64, bem como ao disposto Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Com-

plementar 101/00 e pago pela contratante à contratada de acordo com a previsão de 

dotação originária de recursos, conforme a prestação dos serviços de que trata o obje-

to, mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta do elemento orçamentá-

rio a ser indicado no instrumento contratual. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pela execução do 

objeto, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelo serviço prestado;  

 

14.2. Os casos omissos no Termo de Referência deverão ser supridos pela Lei nº. 

8.666/1993 e suas alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclareci-

das pelo setor responsável da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA; 

 

14.3. Fica estabelecido o Foro da Comarca de MAGALHÃES BARATA, Estado do Pará, 

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das avenças.   

 

 

Magalhães Barata (Pa), 04 de Março de 2022. 

 

 

 

____________________________________________ 

Irinaldo Amaral Santa Brigida 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto Nº 021/2022 
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