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TERMO DEREFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de treinamento e capacitação de servidores da
Secretaria Municipal de Administraçio-Setor de Compras, com foco no planejamento, organização e
gestão das compras públicas, incluindo o acompanhamento das rotinas admininstrativas, conforme
especificações abaixo;

2. JUSTIFICATIVA ^

É unânime entre'os estudiosos da Ciência da Administração que uma entidade, seja ela pública ou
privada, para-4lcançar resultados cada vez mais positivos, necessita dar atençãç ao seu corpo de
funcionários.- Tratá-los como verdadeiro capital da empresa; capital que precisa ser 'preservado e
mantido atualizado em relação ao seu "valor patrimonial". Afinal, qualquer instituiçã_o é feita de
pessoas. Pori mais, mecanizada ou automatizada-que^eja seja, sempre serão as pessoas que farão a
diferença no alcance dos objetivos.lnstituclonaisr--.'1

í r"""'i
Assim, manter o corpo vfunciònáfiòs motivado e-~atualizádo ^cqrh-novas tecnologias, novas
metodologias e, mais ainda,,mantê-lós agregados à organizàçãô ié";méió".liábil parà que esta se mantenha
em um ciclojde melhoria contínua) atraindo, via-de conseqüência; meíhòres-resultados. Dentro desse
perfil cultural, a medida que";mais agrega valor ap.capitai húmaho;<sem sombra dé dúvida, é a
capacitação. )Por meio deia, a entidade passa á.se servir de profissionais mais qualificados, aptos a
melhor desefnpenharem seus papéis, proporcionando ganho dé prodütividade. Ademais disso, um bom
plano de capacitação também-funciona- como--elemento mótívador.' O profissional ,submetido à
capacitação continuada se sente mais bem cuidado, pela instituição queserve; passa a se enxergar peça
relevante no'processo produtivo, ha medida em que étratado como investimento daqueia.' Desse modo,
sente responsável por esse investirnento e em trocai o devolve corh seus rhaiores esforços e com
entusiasmo., < •. . \,y >i-f

; V-- -..y,--.. i/J r-,[

No serviço público não poderia-serdiferente, pois a única distinção què'sê faz em relação às empresas
privadas é que estas visam'lucro.. O-avanço "dps'meios de'comunlcáçâo, o acesso à informação, o
aumento da| consciência do cldádãò" em"-relação aos" seus-.-diréitos, bem corno o papel que deve
desempenhar o gestor público,'dèntre oütros..fatóres, pas^u ã.-èxigir das entidades públicas maior
comprometimento com os processos dè gestão, pois cumprem funções .que interessam a toda
sociedade. Ora, nünca se disse que órgão público, não precisa ser modemo e eficiente só porque não
gera lucro. Ao contrário, é dever do Estado garantir à coletividade cada yez melhores serviços.

1 - ^

Nesse contexto, a capacitação dos servidores representa, tal qual nas empresas prjvadas, elemento
essencial ao alcance desse objetivo. E, no serviço público, essa necessidade é mais^gritante, não só pela
importância àcima"referidarmas também pelo fato de que"o ritmo'da rotatividade profissional é muito
inferior do que oanotado nas empresas privadas. De um modo geral, a maioria das carreiras públicas,
prende oservidor por décadas, e em boa parte dos casos, vai até aaposentadoria. Por isso, um quadro
de servidores que provavelmente receberá pouca oxigenação, precisa estar submetido a programas de
formação contínuos, a fim de que ele seja dotado de condições que lhe permitam, de um lado,
acompanhar a evolução da atividade estatal, e do outro, manter-se motivado apesar dos vários anos a
serviço do órgão.

Mediante esse entendimento, cada órgão ou entidade pertencente ao Poder Público precisa dotar-se de
meios que lhes permita cumprir essa missão, promovendo ações de treinamento eaperfeiçoamento de
pessoal em caráter continuado, criando programas de qualificação profissional entre outras medidas.
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Para isso, por óbvio, deve se servir da gama de serviços da área de ensino que o mercado
Todavia, não será suficiente apenas planejar de forma coerente as ações de capacitaçã
Igualmente importante selecionar o prestador de serviços que atenda aos anseios da Administra

d EMENTADA CAPACITAÇÃO

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

''OLHA

A Gestão AdminÍstrativa"dõs~pfdcêdimènto's quê visam*Xdqüirir"prõdútÕs'~e~seiyiçõrLpara o ente
governamental .é' fundamental para o planejamento e o desenvolvimento das atividades do ente
municipal, sení a qual multas vezes ocasiona dissabores e inibe as ações pelò^ sirrípíes fato da
inobservância legal e operacional.

Comprar bern é um processo que exige planejámento,'.organt2ação e gestão, sendo ainda rnais complexo
em virtude de toda implicação de legÍslação'.que'̂ a Acirnihistraçlo Pública é submetida, porémse bem
realizado pode gerar economia para^a-gestão comó um tó^do.,Segundo Figueiredo (2002, p. 51): "As
compras somente poderão'ser feitas.com a'adequadá^cáracterização do^seu-objeto e a indicação dos
recursos orçamentários/pIra.Vseu-pagamento, sob pena de-nuljdádé'dó-atc)'e responsabilidade de
quem lhe tiver dado causa". Pára^^se obter bons.resultados nas çómprasjpúblicas, é necessário estar
sempre acompanhando as rnudanças*quèVacontéçérh na legislação-e rias tecnologias atuais, com
inovação e motivação. Confqrrhè o art. IS; da Le('n.2 8.666/1993;'as compras sempre, que possível
deverão: ; -

I- atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e
de desempenho, observadas, quandofor o caso, as condições dê rhanutençãò, assistência técnica e
garantia oferecidas; I '
II-ser processadas através de'sisterna de registro de preços; ' \
III- submèter-se àscondições'de .aquisição e pagamento semelhantes àsdósetorprivado;
IV- ser subdivididas em tantas^ parcela^quantas necessárias,"paVá aproveitar as peculiaridades do
mercado,'visandoeconomicidadé;--:. •. -
V- balizar|-se pelos preços praticados no âmbito dos.órgãós.e éntida"des da Administração Pública.
§12 Oregistro de preços será precèdido delampla pesquisa de'mercado. ^
§ 22 Os preços registrados serão 'publicadòs.trlrnéstraimentê para orientação da Administração, na
imprensa,oficial. " * ' i
§ 32 Osikema de registro de.preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades
regionais; observadas ás seguintes condições:
I - seleção feita mediante concorrência;

II -estipujação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;^ '
III-validade do registro não superior aum ano. — —

§ 42 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-Ihe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de
condições.
§ 52 O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser
informatizado. § 6 o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro
geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.
§ 7- Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; II - a definição das
unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja
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estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de
estimação;
lli - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. § 8 o O
recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a
modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.

De acordo com Figueiredo (2002), deverão ainda ser observadas: as especificações completas do bem a
ser adquirido, sem indicação de marca, a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas,
cuja estimativa será obtida, mediante técnicas quantitativas de estimação e as condições de guarda e
armazenamento que não permitam a deterioração do material. Segundo Niebuhr, a licitação pública
(2008, p. 103) é um procedimento administrativo, ou seja, uma cadeia de atos administrativos
sucessivos, que devem sêr cüfnpridõsyigõ'rÕsalmente'pdrd~qúerã'ofinãl,~sêèsc^^ o'próponente com o
qual a Administração Pública irá celebrarcontrato. Esses atos praticados no cíirso da licitação pública
retratam umo'séríe de formalidades a que se sujeita a Administração Pública e que\servem para
legitimar as suas contratações, preservando o interesse público.

4. PECULIARIDADES DO SETOR DE COMPRAS: ATRIBUIÇÕES i

Cada ente rnunicípal tem autônomia para'dèsc^rèver~as atribuições de cada setor ou departamento,
podendo em^alguns casos.o.departamento de cornprás èstaY junto com o-depto. de licitação, ou serem
devidamente separados, porémma grande maloria=das preféitüras as-atfibúições do deptp ou setor de
comprasé:; ._••'/í v--' • í ..i.-j-' !
1. Efetuar o planejamento Integrado de.compras"e'orçafnento;. j
2. Operacionállzaro Sistema informatizado de Compfàs.e Licitações;,- (
3. Manter o cadastro de potericiais fornecedores de materiais e serviços devidamente atualizado;
4. Promover a execução pféviajjqs procedimentos 'de licitação para a aquisição de materiais,
contratação de serviços e de obras ealienações de b'ens_para todosd.os órgãos da Administração Direta;
5. Efetuar pesquisa de mercado;! i
6. Indicar índices de reajuste; \ V:i '
7. Analisar índices de balanço -V •'ir '
8. Emitir parecer sobre reajuste e feviisâb de preços contratuais; -

,1'

Além disso, deve cumprir os re'quis]t9s:das Tèis-8666/l993, dajei 423/06, da lei 101/00, devendo entre
outros seguir os seguintes princípios da adminjstfaçãolpúbll.ça cfé-préyistos na constituição Federai, art.
37: i í

a) Principio cla'Legalidade: -'Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei" (art. 5-, II da CF);

• . f
f

b) Principio da impessoalidade: A Administração deve manter-se numa posição de neutralidade em
relação aos administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas. Só pode fazer
discriminações que se-justifiquem-em razão do-interesse-coletivo, pois as gratuitas caracterizam abuso
de poder e desvio de finalidade, que são espécies do gênero ilegalidade.

c) Principio da Moralidade: A Administração deve atuar com moralidade, isto é de acordo com a lei.
Tendo em vista que tal princípio integra o conceito de legalidade, decorre a conclusão de que ato imoral
é ato ilegal, ato inconstitucional e, portanto, o ato administrativo estará sujeito a um controle do Poder
Judiciário.

d) Principio da Transparência; AAdministração tem o dever de manter plena transparência de todos os
seus comportamentos, inclusive de oferecer informações que estejam armazenadas em seus bancos de
dados, quando sejamsolicitadas, em razão dos interesses que ela representa quando atua.
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e) Principio da Eficiência: AAdministração Pública deve buscar um aperfeiçoamento na prestação dos
serviços públicos, mantendo ou melhorando a qualidade dos serviços, com economia de despesas. -
Binômio: qualidade nos serviços + racionalidade de gastos. Comprar bem requer comparação. E a
comparação exige cuidado especial porque só estará correta e trará resultados se forem comparados
objetos com Iguais características. O depto de compras deve passar por um permanente planejamento
de médio e longo prazos, no qual os aspectos de maior vantagem para a Administração deverh
subordinarse, sempre, ao prévio estudo de viabilidade econômica e adequação aos orçamentos
aprovados.

5. TECNOLOGIA APLICÁVEL

Osetor públlco.vive uma fasé' de maior controle pelò,;Cidadão, assim a tránspárência surge como uma
obrigação. Adefinição e a/aciónalização das informações-é de fundamental importância fiara o alcance
dos objetivos/das organizações; pa/a osetor publico, tais organizações çuidam.deJnformações em nome
do governo e devem cumprir certasobrigações peranteaisociedàde.Assim, "a compreensão e o estudo
dos fluxos dé informações como processos que'ágregam valor à informação podem, serexplorados para
a promoçiojda,governança:;no'setor públjcó''*{MlRA'NDA,*2010, p. 97).' Hoje são-vários os sistemas
postos a dispósiçâo dos entes goyefnajientals^parà qué éssèyos utilizem da^melhór,forma, sendo único
e exclusivo critério deseleçâo,a necessidade^esse 'ól^ão,tihclusive jásendò:pòr algumas prefeituras já
implantado d SGQ. ! •• - I

i ' ' " I
De acordo cójn oSENAr(2009)^vSGay Sistènia dV;^Gés^^ dá Q.uájidJide,"'como,férramènta que traz
padronização de processos econtrole spbre;os mesrnqsyyiabiliza^rnedif.a'eficiência everificar aeficácia
das ações tomadas, com focò^específico na satisfação dò'cliente'e pa''̂ mélhoria continua dos processos.
Esse sistemajproporciona segurança à'alta direção nas;tdmadas d'e decisão, pòis possibilita a leitura de
indicadores de desempenho precisos e confiáveis. Até,o momento, 175'países reconhecern e adotam as
normas iSO como parâmetro çará o_ Sistema dé.Gestão davQúalidade (SGQ) nas mais diversas atividades
empresariais e/ou institucip^nais^> ) ////"' •,

o SGQ É um conjuntdcdél^eíèrnetitòsr-interligados, "integradosynf/organização, que trabalham
coordenados pára estabelécekVarçVnçaV.o^;cumprim,ento dã política èdós objetivos da qualidade, dando
consistência laos produtos e serviços^ para que-s^isfaçarn as:'̂ ^^ e expectativas dos seus
clientes". ) - • '7777:,--^-'7'7) \
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6. Planejamento Necessário

O planejamento estratégico é um Instrumento de relevância inquestionável paragestãoadministrativa,
sendo preponderante à administração publica, principalmente por encontrar inúmeras dificuldades de
acesso a recursos extra orçamentário, pela obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como pela
pressãoou usodosdireitos de cidadão por parte dos munícipes e representantes de classes.

O planejamento estratégico é um processo gerencial que possibilita o executivo a estabelecer um plano
de ação com rumo a serseguido; ouseja, fixar objetivos e definir os meios mais eficazes para atingi-lo. O
objetivo do planejamento estratégico é estabelecer parâmetros para direcionar a organização da
gestão, antecipando-se" ál^tTfCidãnçãs"que'ócõrfêrn"hó'méiõ"cpé~"ãtúãÍTírutÍlizãffdò"'este plano a
administração pública poderá realizar um diagnóstico dos .pontos fortes e fracos) ameaças e
oportunidades,' reèstruturando toda a sua administração. .

Com a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, os gestores públicos estão condicionados a
comportarse'com responsabilidade ao longo de seü mandato; pois os governos que não; optarem por
este plano, certamente terão poucas perspectivas pírá-o'futuro, podendo comprometera sua gestão,
tornando assim Inviável trabalhar sem i^rh''plànejarriént6.j'Não;há "nenhum mistério em formular uma
estratégia, o problema-é:fazê-lá fúncionao porque~planèjaj-não é executar, existe aí um enorme
percurso. Na!administráção'estarh9S na èra da ênfase do talentò do.géstòr-púbjicp, otalento do gestor é
a chave para o sucesso-de-ürria/adníinistfação, é-preciso que transfofme.d^dbs concretos em grandes
realizações, dedicação e empenho para alcançar"objétivos e ás metas traçadas. Faz-se necessário um
modelo adequado de planejamento, no qual a- administração pqs^sa^.prestar serviços de qualidade,
integrando tecnologia deInformação e comunicação, òride ogrande benefidado é ocidadão. Existe aía
necessidade ide que ps governos.revGrtam_a,situação econômica, a;'fim de que a relação, receita e
despesa se estabilize, para alcançar o propósito, se exige o equilíbrio.dasicontas .públicas, sem o mesmo
a capacidade fica seriamente afetada, o equilíbrio da gestão é,declsórip para o planejamento e o novo
modelo econômico. ' }, j ."V; , )

Énotório que aimportância do plánejamento estratégico nadesenvolvirnentó de uma gestão favorece a
transparência, permitindo que-ô spciedadê visualize a correção do 'desequilíbrio e perspectivas para o
futuro, produzindo seus efeitos, positivos. Planejar'é; necessário eTnais que Isso, qué os gestores
conheçam bem cada um de seus)e!éinentos.:e funções dispòriíveis/rdéntro da própria realidade. Osaber
planejar é uma excelente arma,•'demons^ndo\càda-vez^/máls-á necessidade de|se ter uma
administração técnica. Atarefa do gestor públicoé sereficaz com responsabilidade, réspejtando prazos
e limites, quando osgestores identificam suas próprias áreas deeficácia e determinam seus objetivos, ai
sim, as mudanças podem acontecer, como cita:" A eficácia deve ser entendida como algo que um
gerenteproduz em umasituação, dirigindo-a adequadamente" '

Aresponsabilidade de atuação dos gestores com os elementos e recursos de uni município, com uma
estrutura planejada com responsabilidade, assegura a eficácia gerencial e-também leva a recompensas
pessoais. Embora nas diferentes organizações as recompensas pela eficácia variem em velocidade e
exatidão, pode-se afirmar que não só o cidadão será o grande beneficiado, mas também o gestor
público municipal.

Assim no setor de compras o planejamento é o processo necessário para que toda estrutura municipal
possa funcionar, pois corresponde o processo logístico da esfera municipal que responde por comprar,
distribuir, armazenar, gerar estoque e fazer chegar ao cidadão. Para Stoner e Freeman (1999), o
planejamento pode ser condensado em quatro passos básicos e adaptado a todas as suas atividades e
aos níveisorganizacionais, conforme o roteiro a seguir:
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PASSO1 estabelecimento dos objetivos
PASSO 2 Definição da situação atual

PASSO 3 Determinação das faciiidades e das barreiras

PASSO 4 Preparo de um conjunto de medidas
PASSO 5 Definição de metas

ISÍodelb
EstrutüWnlôbal

amento

Missilo

Vocação

Aspectos
Internos

Anãli.«e

Ambicntól

Campo de

Atuação

K«trali?l>fa
Viachlc

Esirutciua»

OnJcttVfM

Demonstrado
de Rc2iultiido.s

Kaiiutco

MuincISes

Indínís.

^JílCO

Ci^ttocrania

FonteO processo de planejamento estratégico (fonte: ALMEIDA, 2001:42).

7.0 perfil dos fornecedores

Os fornecedores qüe podem esbr transacionandorcòrh â"^dmínistraçãcipública'São todas as empresas
que estão devidamente regularizadas perante os órgãos oficiais;,tais,como receita federai, estadual e
municipal, desde que esteja em dia com'suas obrigações fiscals.. / ' ; •

í. Aplicação do termo de RéfWênciâ/\ V'/'/ C~- ?

Alei 8666/1993 cita/n " - /. j
Art. 14. Nenhuma compra será:ifeitass'érn~a.adequadã(ç^acterizàçãó*de seü objeto e indicação dos
recursos orçamentários para seu pagamento,'sob penaidemúíiclácle do ato e responsabilidade de quem
lhetiverdado causa. Ainda em análise ao art; 72.da,8666/1993, esse dispõe quer * . ;
Art. 72 As licitações para a execução de obras e paVa a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e/em particular, à sé|üinté sequençla:^ • . ;
i-Termo de Referência;....- -

§2oAs obras eos serviçofsomente poderão ser licitados quando; , - X
I - houver Termo de Referêrici| aprovado pela áutoridade competente e dispònível para exame dos
interessados em participar do processo licitatório;
li - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários;

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurlanuaí de que
trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso. A Lei n® 10.520/00 - Lei que rege o Pregão -
mais técnica;
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5.1 Termo de Referencia ou Tèrmo~dè'Refefên'cIá

unicef^

sEa>acoslDEBHBHH

TERMODE

REFERÊNCIA

'p

PRaiETO BÁSICO ; TERMO DE REFERÊNCIA ÒÜ
PROJETO BÁSICO*
*Vide 1N02/2008

O termo de referencia

eficácia no poder da
ncia deve sèr^elaborado definindo bernio objéto^que^pretende adquirir, visando assim
ia compra. , > >.• ;• ? j

Identific

ação. da
Perhand

' a'

Adequação
da

Demanda

ao Mercado

irAdequaçâcda '
^Demanda às

'' Novas '
Tecnologiás' '

«Disponíveis'

Verificação da
disponibilidade
Orçamentária e
da Adequação

r ao

Pjanejamçnto
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Art. 32, inciso II: "a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especiflcaçoWA n®
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição." O Decreto 3515/2000
enfatiza que:

82Afase preparatória do pregão observará as seguintes regras:
I - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do
fornecimento, devendo estar refletida no termo de referência;
11-0termo de referência é o documento que deveráconter elementos capazes de propiciar a avaliação
do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no
mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato;
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6. Especificação dé Materiais e/ou Serviços - " • ~ \
- ' . • -/ I

Definição pelo próprio órgão requisltante do produto ou serviço pretendido deve, atender ao
estabelecido|ha Sumula 177 doTCU, ou seja: -^--. r'A;;,-'!- \
ADefinição "precisa" e "suficiente": todos os'aspXcto0undâmentais devem ser contemplados de modo
a não ensejar dúvidas aos-eventuals.,lntéressãdos.|- qCfantidadê'demanda"."Tormulaçâp Imprecisa e
insuficiente do objeto, afétã .nãolsomènte os lícitafites, mas atitige tambern^s concorrentes potenciais,
maculando oÍpressupóst^da(lg'ualdáde." _ i í
Cada licitaçãò poderá requisità_r"dernandá específica,'porém podemos pecéssltár devárias ferramentas
num mesmo'edital, asquais segundo Anna ChrlspImíTatlána Camarãp (2014) sãõelas: ,
• Princípio dâ Padronização: (Acórdão 300/98; 64/04; Decjsão n.446/95) ^ |
• Amostras (Decisão n. 1237/02;jDeclsão n. 197/97); \
• Laudos (Acórdão n. 445/08)] • J |
• Licitação dé objeto divísível (Surpula 247) • .* " ~7 , i j i
• Possibilidade deutilização de catálogos, protótipos. ' I
•Exigência de ISO (Declsão-i:526/02^enário; Acórdão n. n'92/03)./,'j/p.^.^ j
•Pré-qualificação de Produto^ ///.Óç)), ' |
• Indicação de rnarca (AçófdãO'n.^Í/P5;Àc'ór'dão n. 17/10; Acórdãq-n.'636/06) \
• Expressão '/equivalente" oú"de rnejhòrjquãlldade",(Acórdão. n.^887/lÒ;3796/Ò7; Acórdão n. 2300/04;
Acórdão n. 2406/06; Acórdão ri'.í3263/ll).\_ ^ 1
• Sujeição às!nprmás técnicas da ABNT.) -'". -r w" u') i'"'-'''
• Exigência de Documentação de Habilitação rilo;preylsta-em]Lei L* Vislta Técnica pbrigatórja
• Ingerência ha Gestão da Empresa Privada ' . |
•Subcontrat^ão (Acórdão 717/11-TCU) . " " ;
• Garantia dêproduto (Revista TCU, Licitações 8i Contratos^ 3^. Êd., p. 140; ' . >
• Possibilidade de Realizar Diligência ^ /

7» Aquisição de^prgdutos de qualidade . . ''

Em vários dispositivos, a Lei no 8.666/93 aponta como vetores da atuação administrativa apossibilidade
de indicar a qualidade do produto. AAdministração tem o dever de Indicar o objeto pretendido na
licitação, inclusive com as características necessárias à qualidade satisfatória. Oque se não admite é a
restrição Injustificada, porque afeta o princípio basilar da licitação, qual seja a Isonomla entre os
Interessados. No entanto não se deve só achar queo preço comanda todo o processo, pois a qualidade
implica diretamente na missão doente governamental.

De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes faz necessário mencionar alguns desses dispositivos, a
título de exempllficação:

wvvw.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA.
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1. no caso de serviços, a qualidade pode ser licitamente indicada no Termo de Referência, ao
com precisão, oobjeto pretendido pela Administração, desde que justificada à luz do interesse^úblico
O conceito de Termo de Referência está no art. 62, inc. IX; a obrigatoriedade de sua elaboração
licitação é exigida no art. 72, §22, inc. I; a obrigatoriedade de publicar o Termo de Referência i^ntp com
o edital está no art. 40, § 22, inc. I, todos os dispositivos da Lei n2 8.666/93;
2. Aqualidade do trabalho executado deve ser aferida em cada etapa, como providência indispe
ao início da etapa seguinte, nos termos do art. 72,§12, da Lei n2 8.666/93;
3. A qualidade do produto, a indicação de marcas ou características exclusivas ou sem similaridade é
expressamente admitida, quando fortecnicamente justificável, porexceção à regra geral, conforme art.
72, §52, da Lei n2 8.666/93;
4. A qualidade é um dos requisitos na elaboração de projetos, expressamente traduzida em
durabilidade, facilidade'na exêcüçãò7"cõnreTvãçãò'TõpêrTçãòVfútüiõnãlidrdê;Tde ao interesse
público esegurança, nos termos do art. 12, incs. I, II e.V, da Lei n2 8.666/93; ,- |
5. A qualidade na fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ê serviços foi objeto de
preocupação ^do legislador quando autorizou a realização de concurso para assistência do executor do
contrato, conforme art. 13, inc. IV, c/c 67, da Lei h2 8^666/93; ,
6. A qualidade de uma compra é garantida quando o legislador exige "a adequada, caracterização do
objeto", na dicção do art. 14, da Lei n28.666/93;v' '• . ;

4. EQUIPE TÉCNICA

4.1.02(três)'profissiohais técnicos com experiência ha area de compras públicas.
; • \ ' - ' 1 ' "

5. CARGA HORARIA M . .Av .v :*'•/' ;s
l' '

5.1. Os profissionais terão urha"'carga.horarÍa_preséncÍáI-minima'de 32 (trinta e duas) horas/mes para
prestação déserviços por demanda consultiva, além de.outras.demandas via correio eletrônico (e-mail)
ou deforma convènciònal via consulta escrita formalizada pela contratada; \

i u, I . • i ' >,• !
! . , .\ •• j !

PRESENCIAL: Acarga horária presencial refere-se à prestação de seryÍços:de forma presenciai no local
indicadopcláContratante.!--A\v'. --V.- - .• / • ' ' •

NAO PRESENCIAL; Acarga horária"nlo'presencial reféré-se a demanda' consultiva prestada por escrito
através de correio eletrônico* (é-mail),T ,de _forma çohvencÍonaUvia'Consulta Escrita forrnalizada, via
telefone, chàt de mensagem, ò"u outro recufso'de tecnologia'dà: comunicação e informação, que sera
ilimitada e em térhpo integral, prestada-peía"contratada em-locál indicado pela contratante. Os serviços
não presenciais em tempo integral de consultoria'serâo prestados em local indicado pela 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 serdada preferencialmente no formato de parecer, somente por,profissionais devidamente
habilitados, e erh observância aoqueprescreve o instrumento convocatório/edital e seusanexos.

6. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços contratados deverão ser prestados no Município de São João dos Patos - MA e/ou
conforme determina o Termo de Referência/Termo de Referência, correndo todos os eventuais custos
relativos a passagens, hospedagem, condução, deslocamento, alimentação, seguros e demais despesas
necessárias a execução dos serviços às expensas da Contratada;

7. VALOR ESTIMADO EESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. SECRETARIAS/UNIDADES GESTORAS

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP; 65.665-000, São Joãodos Patos/MA.
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Secretaria Municipal de Administração

O valor total estimado para execução do objeto do presente Termo de Referência é de R
(Quartorze mil reais), tendo por referênciaos preços constantes da pesquisade preços realizada.

7. FORMA DE CONTRATAÇÃO

7.1 AContratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação.

8. DOS SERVIÇOS DETREINAMENTO:

. ••• i

8.1. Além dos .serviços de consultoria e orientação, previstos no TR, a empresa contratada deverá
prestar serviços de treinamento de servidores da Prefeitura .Municipal de São João dos Patos - MA,
encarregados de realizar os serviços ^pertinentes ao objeto e demais tarefas necessárias ao bom

. s

funcionamento dos serviçosAdministrativos. , j- , .

5- r* -V;;'" 110. DO SUPORTE TÉCNICO:

10.1. Aempresa contratada deverá prestar os serviços constantes,do-TR.- " t. i1 •!

11.FORMA DE PAGAMENTO: r---li ' '
i i

11.1 o pagamento será efetuado no prazo* de'até 30''(trinta) "dias,-'após a assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, desde que não hajaJ^£Ímpeditj\^proyoca^dó pela CONTRATADA, mediante a
apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de
reguiaridadejfiscaí: Prova,de regularidade relativa àCertldã^{);Cp_njunta'Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais, Dívida.Ativa (lá.Ünlãô e Seguridade Social;.Prova'de regülaridade relativa ao Fundo
de Garantia porTempo de Seryiçp^fGTsl Prova de regularidade.rèlativáà.Jüstiça do Trabalho, mediante
apresentação da Certidão Negativa de-Débitos-Trabalhistas.(CNDT), Certidão Negativa de Débitos e
Dívida Ativa Estadual e Municipal, diretamente na..conta-qué o, fornecedor apresentar no ato da
contratação,!para o que deverá, nà .oportunidade', informar omome do Banco emúmero^da agência e
conta corrente ondedeverá ocorrer o crédito, nãosendo permitidas alterações futuras sema anuência

'' ' ?

das partes interessadas.

12. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

!• ' : , ,
12.1. Os serviços deverão ser-prestados durante o período de Ol-(um) mês;- "

13.1. DAS REPONSABlLIDADES EOBRIGAÇÕES DAS PARTES

13.1. Caberá à CONTRATANTE:

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham aser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as
especificações trazidas nesteTermo e na Minuta do Contrato;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000. SãoJoão dos Patos/MA.
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c) efetuar os pagamentos àCONTRATADA conforme previsto neste Termo, após ocumpr^QbHte^^
formalidades legais.

13.2. Caberá à CONTRATADA:

a) respeitar as normas e procedimento de controle interno, Inclusive de acesso às dependen
unidades da Prefeitura Municipalde São João dos Patos • MA.

b) prestar osserviços cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de
Referência;

c) iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da data de recebimento
da Ordem de Serviço/Nota de Empenho;

d) Assumir o compromisso e a responsabilidade pela guarda do total sigilo sobre asInformações obtidas
no curso dos trabalhos, ficando," sob as penas da lej, impedida de divulgar e/ou utilizar| em proveito
próprio e/ou de terceiros toda e qualquer informação relacionada com a contratante;
e) Providenciar a imediata correção das alterações, deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;' 'i
f} Arcar com eventuais prejuízos causados ^contratante e/ou aterceiros, provocados por Ineficiência ou
irregularidade cometida por seus empregados ou pre'postos envolvidos naexecução doobjeto;
g} Responsabilizar-se pelõs ehçargos"'trabalhistas,~previdénciáriós, fiscais;,£.còmerciais resultantes da
execução contratual, não sèndò mantidos.^quaisquer vínculos de nptureza trabalhista entre os técnicos
da empresa que vier aser contratada e aPrefeitura Municipal de São JÓâp dòs>Patos - MA; i
h) Manter durante toda a execução do contrato, asco'ndiçÕes dehabilitação e qualificação ^apresentadas
para contratação. ^ / <

14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO •7 • " | ;
• 'l' ' ;

14.1. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo corn','o-art. 73, i, "a" e "b" da Lei n®
8.666/93. j '.!>7 •/'•'/,,71; !

15. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO^ DOS SERVIÇOS^ ;/: '7^ /

15.1. Local da prestação dos serviços: os serviços serão prestados pela empresa contratante, através
profíssionaisjcapacitados, de nível superior ou técnjco com capacitação em compras públicas, na sede
da Prefeitura' Municipal,de São João dos Patos - IVIA.

16. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA:

16.1. Natureza""]ürídicãr pessbà jürídicar

16.2. Especialização: a empresa deverá ser especializada na prestação de serviços de assessoria e
consultoria para órgãos públicos, na área de compras públicas, o que será comprovado mediante
demonstração de experiências anteriores em trabalhos para órgãos públicos, demonstração de cursos
decapacitação concluídos em áreas relacionadas aos serviços aserem prestados.

16.3. Equipe técnica: o escritório deverá possuir uma equipe técnica com especialização em compras
públicas.

wvm.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São JoãodosPatos/MA.
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16.4 Os integrantes da equipe técnica deverão possuir vínculo formal com a empresa prest
como sócios, empregados, contratados ou associados.

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.0000- Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria

São João dos Patos - MA, 13 de janeiro de 2021

istavo.Carvalho Silva y ,-\'ChefeSetor|JeCompr '̂:>y'X'/-;',;»

' -r • 'j • / ' ... /

'Í/Myv •
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