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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa exclusiva para aquisição de Livros de Iniciação ao 

Desenvolvimento do Pensamento Computacional com Programação Visual, para atender as 

necessidades dos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino de 

Magalhães Barata/PA. 

1.2. Essa aquisição deve oferecer acompanhamento técnico, objetivando subsidiar a 

implementação de projetos educacionais para atender a educação básica no desenvolvimento 

de soluções técnico-pedagógicas sustentáveis, com uso de tecnologia e inovação, 

preconizadas nos dispositivos da base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Os livros estão condicionados à implementação e execução de um projeto de educação 

cientifica, tecnológica e digital que apresente soluções técnico-pedagógicas sustentáveis, com 

uso de tecnologia e inovação através do desenvolvimento do pensamento computacional, 

objetivando atender aos alunos da educação básica da rede Municipal de Educação  de 

Magalhães Barata/PA; 

2.2. Os livros estão pautados na execução de um projeto de educação cientifica, 

tecnológica e digital, deverá esta pautada nos ditames da Lei Federal nº 9.394/96, em 

consonância com a as exigências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) atendendo a 

competência geral n.5 que trata do mundo tecnológico e da cultura digital em todas suas 

dimensões e sub dimensões, pautados na formação continuada, com materiais didáticos e 

metodologias Maker e STEAM baseadas em projetos para formação e compreensão das 

habilidades e competências propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

2.3. Os livros promoverão aos discentes e docentes no âmbito da iniciação do pensamento 

computacional com programação visual, através de projetos educacionais, com uso de 

tecnologia e inovação a confecção e programação de protótipos autômatos sustentáveis, 

objetivando garantindo aos alunos da educação básica, uma nova perspectiva da 

aprendizagem, com foco da educação Maker e aprendizado STEAM para desenvolver 

habilidades exigidas para o século atual, como a criatividade com uma mente sustentável; 

2.4. Os livros de iniciação ao desenvolvimento do pensamento computacional com 

programação visual, realiza a interação dos alunos e dos professores a prática por meio do uso 
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de software livre (open source), incorporada à programação visual em português Brasileiro 

(Baseado em Scratch MIT LAB) e uma plataforma digital integrada à solução pedagógica 

sustentável; 

2.5.  Os livros  estão condicionados no provimento de matérias diversos e materiais 

didáticos para o desenvolvimento dos projetos de formação continuadas aos educadores e 

aulas programadas aos alunos para dinamização dos espaços Maker para despertar o processo 

de ensino e aprender, contendo: kits didáticos para ensino do desenvolvimento do pensamento 

computacional; livros (baseados na BNCC) atendendo a competência geral n.5 que trata do 

mundo tecnológico e da cultura digital em todas suas dimensões e sub dimensões, contendo o 

planejamento de aulas e atividades didáticas; 

2.6. Aquisição de livros de iniciação ao desenvolvimento do pensamento computacional 

com programação visual, com acompanhamento técnico para a implementação do pensamento 

computacional com programação visual, para execução do projeto de educação cientifica, 

tecnológica e digital com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis ao 

longo do projeto, objetivando atender a rede municipal de educação de Magalhães Barata/PA; 

2.7. Nesta linha apresenta-se a necessidade da execução do projeto de educação cientifica, 

tecnológica e digital com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis que 

beneficiará alunos da rede pública de ensino municipal, como estratégia para o 

desenvolvimento de atividades curriculares, extracurriculares, multidisciplinares, 

interdisciplinares e transdisciplinares; 

2.8. Para tanto, a Secretaria de Educação de Magalhães Barata/Pará, pretende implementar 

o ensino do pensamento computacional com programação visual nas escolas municipais para 

a adoção de práticas relacionadas à competência geral n.5 que trata do mundo tecnológico e 

da cultura digital em todas suas dimensões e sub dimensões. Nestes espaços, as atividades 

planejadas deverão ser catalizadoras de novas ideias e estimularem o aluno a sempre querer 

aprender mais; 

2.9. A implementação do ensino do pensamento computacional com programação visual 

nas escolas municipais, no contexto do projeto de tecnologia e inovação sustentável, 

pressupõe ir além da memorização de códigos ou da construção de dispositivos 

automatizados pelo aluno. Entendemos que o domínio de conhecimentos de algoritmos 

aplicados aos processos do ensino e da aprendizagem, constitui-se num instrumento eficiente 

para a condução de ações educacionais mais dinâmicas e interativas; 
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2.10. O ganho cognitivo da inserção do pensamento computacional na Educação Básica está 

no empoderar jovens estudantes na forma de proceder a resolução de problemas, em sua 

capacidade para descrever e explicar situações complexas. Estudantes investidos do poder de 

uma ferramenta cognitiva para resolver problemas de forma mais ágil e apoiados na 

transversalidade das diferentes áreas do conhecimento passam a analisar dados logicamente e 

a representá-los de forma abstrata; a especializar as etapas do processo de resolução de 

problemas, a particionar problemas complexos, resolvendo-os por meio da discussão de 

variáveis e de estruturas condicionais; 

2.11. Os livros de iniciação ao desenvolvimento do pensamento computacional com 

programação visual, promoverá a parte teórica e prática de experiências com dispositivos de 

automação e protótipos autômatos, deve-se empreender ferramentas para motivar e interagir 

com o aluno, empregando para tal, recursos avançados de programação estruturada, da 

montagem, do gerenciamento, da motricidade e da automação de componentes 

eletroeletrônicos, possibilitando o aluno a estimular a compreensão de conceitos, propor 

soluções e a inventar e reinventar sempre de forma sustentável; 

2.12. A implementação do ensino do pensamento computacional com programação visual 

nas escolas municipais, no contexto do projeto de tecnologia e inovação sustentável deverá 

levar os alunos a pensarem na essência de um problema proposto, nas possibilidades de 

resolução e nas alternativas para resolvê-lo. As atividades deverão pressupor a discussão em 

grupo, a exposição de ideias e a pesquisa, nesse contexto, o educador tornar-se-á mediador e 

articulador das atividades propostas. O ensino do pensamento computacional deve ir além dos 

aspectos tecnológicos, deverá apreciar as relações humanas entre alunos e educadores, 

contribuindo para o trabalho colaborativo e a socialização; 

2.13. Para além do já exposto, o desenvolvimento do pensamento computacional deve 

permitir ao aluno vivenciar a construção do seu próprio conhecimento, na qual o mesmo se 

apropria dos recursos tecnológicos    ofertados e aplica-os nas soluções de problemas propostos 

pelos educadores, bem como nas soluções de problemas apresentados por ele mesmo, 

conduzindo-o para sua área de interesse. 

3. OBJETIVOS DA AQUISIÇÃO DOS LIVROS 

3.1. Os objetivos da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata/PA, através da Secretária 

Municipal de Educação é:  

3.1.1. Empreender o Projeto Aprendizagem Criativa;  
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3.1.2. Promover o estudo integrado de disciplinas da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC) e promover o estudo de temas relacionados à cidadania digital e ao desenvolvimento 

sustentável; 

3.1.3. Estimular a criatividade e o desenvolvimento cognitivo do estudante, por meio da 

construção consistente de projetos, viabilizando sobremaneira a prática da 

transdisciplinaridade; 

3.1.4. Estimular o desenvolvimento de habilidades no estudante, tais como: iniciativa, 

liderança, empreendedorismo, raciocínio lógico, trabalho em equipe e introdução à 

investigação científica; 

3.1.5. Oferecer os suportes didático-pedagógico e orientações tecnológico para as escolas, 

como base no correto desenvolvimento do projeto do ensino do pensamento computacional nas 

escolas; 

3.1.6. Contribuir para o desenvolvimento da competência do estudante de agir 

matematicamente na resolução de situações complexas nas quais devem ser mobilizadas 

capacidades de planejar, gerar hipóteses, elaborar estratégias, validar e justificar as suas 

respostas frente aos problemas propostos; 

3.1.7. Contribuir para desmistificar o uso da tecnologia na educação, através da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, para a formação lúdica, moderna e prazerosa 

de estudantes alinhados com o seu tempo, de acordo com a nova sociedade do conhecimento; 

3.1.8. Utilizar mediação dos materiais paradidáticos atreladas a tecnologia como recurso para 

ensinar, tanto quanto ser objeto de aprendiza gem dos estudantes, auxiliando os mesmos na 

leitura, escrita e realização de cálculos e; 

3.1.9. Utilizar, com o auxílio do professor, de ferramentas profissionais e semiprofissionais         

para realizar parte das etapas de sua montagem, permitir o desenvolvimento de protótipos 

mais elaborados, além de fomentar a necessidade da estruturação das ideias e a organização 

do processo de desenvolvimento, para que os estudantes consigam recorrer a esta ferramenta 

nos momentos adequados. 

4. DA FORMA DE AQUISIÇÃO 

4.1. Com base nos dispositivos da Lei n° 8.666/93, evidencia-se que a hipótese de 

contratação configura-se como inexigibilidade de licitação, onde: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial:  
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I - Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 

comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 

fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 

realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes;”  

 

5. ITEM, DESCRIÇÃO E QUANTIDADE 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND 

1  Livros de Iniciação do desenlvovimento do Pensamento 

Computacional com Programação Visual: algoritmos, 

programação, animações, storytelling, introdução aos 

Apps e Games; 

 Assessoria técnico-pedagógica no acompanhamento dos 

docentes no aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. 

1000 UND 

 

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

6.1. Trata do fornecimento de material de apoio pedagógico para o aluno inerentes ao 

desenvolvimento do pensamento computacional com programação visual.  

6.1.1. Os materiais devem ser baseados em modelos interdisciplinares ou transdisciplinares, 

permeando conteúdos previstos na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), cumprindo      

com as exigências da mesma; 

6.1.2. Os materiais devem conter sugestões e encaminhamentos para o desenvolvi mento de 

projetos e a abordagem de problemas abertos; 

6.1.3. Os conteúdos abordados devem ser contextualizados e exemplificados; 

6.1.4. Os materiais devem conter sugestões de iniciação ao desenvolvimento do pensamento 

computacional com programação visual: algoritmos, programação, animações, storytelling, 

introdução aos Apps e Games;  

6.1.5. Os materiais de apoio pedagógico para o aluno inerente ao desenvolvimento do 

pensamento computacional com programação visual, devem estar integrados ao uso de 

software livre de programação visual. 
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6.2. O material de apoio pedagógico  para o aluno inerente à iniciação ao desenvolvimento 

do pensamento computacional com programação visual, deve possuir livros didáticos à serem 

explorados na educação básica , cuja finalidade principal é oferecer práticas pedagógicas para 

desenvolver competências e habilidades demandadas pela BNCC, referentes ao mundo 

tecnológico e à cultura digital conforme versa a BNCC em sua competência número 5. O 

objetivo dos livros é contribuir para que estudantes e profissionais da educação trabalharem 

em um sistema didático básico que seja estimulante, baseado em etapas e desafios e 

fundamentado na filosofia do universo “Maker” (método mão-na-massa) e aprendizado 

“STEAM” (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) com 

enfoque em Ciência, Tecnologia e Sociedade para resolver problemas reais, e ao mesmo 

tempo exercitar o currículo da Educação Básica; 

6.3. O material de apoio pedagógico para o aluno inerente à iniciação ao desenvolvimento do 

pensamento computacional com programação visual, devem possuir, atividades que envolva a 

construção de algoritmos computacionais; programação; criação de animações; storytelling; 

desenvolvimentos de aplicativos e games; projetos de automação e robótica para 

programaram sensores e atuadores utilizando o microcontrolador Arduino com o escopo de 

promover a educação científica, tecnológica e digital dos envolvidos; 

6.4. O material de apoio pedagógico para o aluno inerente à iniciação ao desenvolvimento do 

pensamento computacional com programação visual, para a compreensão técnica pedagógica 

precisa estarem divididos em lições que focam em atividades práticas que estimulam a 

ampliação de habilidades das diversas áreas do conhecimentos que envolvem Linguagem, 

Ciências humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática 

e suas Tecnologias com o desenvolvimento do pensamento computacional, cálculo mental e 

raciocínio lógico, com seções que trabalham os conteúdos de maneira lúdica, didática, 

ramificada com etapas e desafios, atividades práticas (atividades mão-na-massa), com 

material de apoio para o professor. 

6.4.1. O material de apoio pedagógico para o aluno inerente à iniciação ao desenvolvimento 

do pensamento computacional com programação visual, deverá conter, software de 

programação visual semelhante ao Scratch desenvolvido pelo MIT LAB que funciona 

totalmente offline em computadores com configurações básicas na língua portuguesa, 

objetivando facilitar o entendimento dos estudantes no que tangem à construção de algoritmos 

computacionais; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE  Secretaria Municipal de  

MAGALHÃES BARATA  Educação  
 

 

End: Rua Fortunato da Silva, s/n – Centro – CEP: 68.722-000 

CNPJ: 29.892.736/0001-01 

6.4.2. O material de apoio pedagógico para de apoio pedagógico ao aluno para Iniciação ao 

Desenvolvimento do Pensamento Computacional com Programação Visual, devem conterem 

sugestões de leitura que ampliam a prática dos alunos, para cada atividade: 

 soluções de atividades práticas; 

 estratégias e orientações pedagógicas; 

 competências e habilidades baseadas na BNCC para o desenvolvimento das 

atividades; 

 objeto do conhecimento baseado na BNCC; 

 metodologias ativas da educação do século 21; 

6.5. Trata do fornecimento de material de apoio pedagógico ao Professor para Iniciação ao 

Desenvolvimento do Pensamento Computacional com Programação Visual; 

6.6. Os materiais devem ser baseados em modelos interdisciplinares ou transdisciplinares, 

permeando conteúdos previstos na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), cumprindo      

com as exigências das mesmas; 

6.7. Os materiais devem conter sugestões e encaminhamentos para o desenvolvi mento de 

projetos e a abordagem de problemas abertos; 

6.8. Os conteúdos abordados devem ser contextualizados e exemplificados; 

6.9. Os materiais devem conter sugestões de iniciação ao desenvolvimento do pensamento 

computacional com programação visual: algoritmos, programação, animações, storytelling, 

introdução aos Apps e Games;  

6.10. Os materiais de apoio pedagógico ao aluno para iniciação ao desenvolvimento do 

pensamento computacional com programação visual, devem estarem incorporados da licença 

de uso de software; 

6.11. O material de apoio pedagógico para o professor inerente à iniciação ao 

desenvolvimento do pensamento computacional com programação visual, deve conter 

orientações metodológicas, sugestões de leitura que ampliam a prática do professor e, para 

cada atividade: 

 soluções das atividades práticas; 

 planejamento anual das aulas e atividades pedagógicas; 

 estratégias e orientações pedagógicas; 

 competências e habilidades baseadas na BNCC para o desenvolvimento das 

atividades; 
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 objeto do conhecimento baseado na BNCC; 

 metodologias ativas da educação do século 21; 

 propostas de aulas prontas; 

 software de programação visual; 

 

7. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

7.1. O fornecimento do objeto será feita de um ÚNICA parcelada, conforme solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação de Magalhães Barata/PA, por meio de Ordem de 

Fornecimento. O fornecimento ou execução do objeto deverá ser efetivado no prazo máximo 

de até 05 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento ou serviços, na 

SEMED localizada na Rua Fortunato da Silva, S/N, Centro, Magalhães Barata, CEP: 68.722-

000. 

7.2. Obriga-se a Contratada a efetuar a prestação de serviços e/ou fornecimento no local 

indicado na Ordem de Fornecimento, em dias úteis, devendo ser acertada previamente com o 

Responsável pelo recebimento, acompanhado da Ordem de Fornecimento e Nota Fiscal 

correspondente. 

 

8. DA QUALIFICAÇÃO 

8.1. Apresentação de pelo menos 01(um) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o(s) mesmo(s), 

assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, 

que comprove que a empresa licitante forneceu/prestou ou fornece/presta os 

materiais/serviços em quantidades e característica iguais ou similares ao objeto desta 

licitação, em conformidade com art. 30 inciso II da Lei Geral de Licitações e Contratos nº 

8.666/93. 

8.2. Poderão ser exigidos outros documentos de Comprovação de Qualificação Técnica, 

caso necessário 

 

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1. O contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência adstrita ao crédito 

orçamentário, ou seja, até 31/12/2022. 
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9.2. Podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado, 

conforme disposto no art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. Para efeito de faturamento dos dispêndios realizados com o objeto deste Termo, 

deverá o Contratado realizar os seguintes procedimentos:  

10.2. Emissão de nota fiscal ou fatura devendo conter a discriminação detalhada do 

item/aquisição constituído na solicitação. 

10.3. O pagamento será efetuado pelo (a) CONTRATANTE mediante a entrega da Fatura, 

em 02 (duas) vias, no local indicado pelo (a) CONTRATANTE. 

10.4. O pagamento será condicionado à verificação da manutenção das condições de 

habilitação.  

10.5. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA junto ao Banco da 

mesma, até o 10° (décimo) dia do mês da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, por meio de 

ordem bancária, devendo para isto ficar explicitado o nome da agência, localidade e número 

da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

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

despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida ao CONTRATADO pelo Gestor do Contrato e o 

pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  

10.7. Constatada a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, o Órgão ou Entidade contratante 

poderá aplicar, garantido o contraditório e a ampla defesa, as penalidades decorrentes do art. 

87 da lei 8.666/93.  

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

11.1. Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e no respectivo 

Contrato. 

11.2. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 

Contrato. 

11.3. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 

contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE. 
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11.4. Responsabilizar-se pelo objeto deste Contrato, respondendo civil e criminalmente por 

todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, 

ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar 

à CONTRATANTE. 

11.5. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A fusão, 

cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da 

CONTRATANTE. 

11.6. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da 

CONTRATANTE. 

11.7. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 

CONTRATANTE. 

11.8. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 

execução do Contrato e também às demais informações internas da CONTRATANTE, a que 

a CONTRATADA tiver conhecimento. 

11.9. Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela CONTRATANTE sobre os 

serviços contratados, bem como fornece qualquer documentação julgada necessária a 

CONTRATANTE entendimento do objeto deste Contrato. 

11.10. Em caso de não atendimento ao item solicitado acima pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA deve providenciar a substituição imediata dos profissionais alocados ao 

serviço contratado. 

11.11. Implementar rigorosa gerência de contrato com observância a todas as disposições 

constantes deste Termo de Referência. 

11.12. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se 

fizerem no objeto contratual, de acordo com Lei 8.666/93, em até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor contratado, mantidas as mesmas condições estipuladas no presente Termo de 

Referência, sem que caiba à CONTRATADA qualquer reclamação. 

11.13. É facultada a supressão além dos limites acima estabelecidos mediante acordo entre as 

partes. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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12.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Contrato e do Termo de Referência. 

12.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

12.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas. 

12.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

12.5. Pagará à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 

contrato. 

12.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.7. Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo 

com as preestabelecidas no contrato. 

 

13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

13.1. A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada por Servidor competente, 

pertencente ao quadro funcional da Prefeitura e devidamente designado para tal fim.  

13.2. O (a) servidor (a) designado (a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

da execução do objeto e apresentará à CONTRATANTE, relatório comunicando qualquer 

inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto 

acerca do recebimento dos materiais; 

13.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da Empresa 

Contratada. 

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

como também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, 

e ainda: 

13.5. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução 

do contrato; 

13.6. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca 

das especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado); 
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13.7. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais 

condições constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 

13.8. O fiscal poderá suspender o fornecimento do objeto julgado inadequado, no caso de 

inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por 

ela fixado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do 

contrato; 

13.9. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija 

nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações 

quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais; 

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

a CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas 

no Contrato. 

13.11. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.12. 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 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-

lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:  

a) Advertência;  

b) Multa;  

c) Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o 

CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos;  
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;  

14.2. A multa prevista acima será a seguinte:  

a) Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização 

e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais. 

14.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, 

facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

14.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido como renda para o Município, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para 

isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente. 

14.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades 

que deram causa à penalidade. 

14.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer 

anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências 

cabíveis. 

14.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente 

comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que 

formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.  

 

Magalhães Barata/PA, 30 de novembro de 2022 

 

  
ROSANGELA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

DEC.: 070/2021 

 


