
ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 

GABINETE DO PREFEIRO 
CNPJ N° 05.105.283/0001-50 

TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO 

Este Termo de Referencia tern por finalidade orientar as empresas PARA 

EVENTUAL CONTRATAcAO PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE 

INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMETA-PARR E SECRETARIAS, conforme especificagoes e quantidades 

discriminadas neste Termo de Referencia. 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1 A presente aquisigao tern o objetivo de suprir as necessidades de fornecimento 

de INSUMOS DE INFORMATICA, tendo em vista que tat servigo e essencial a 

continuidade e manutengao dos servigos realizados a todos os setores da Prefeitura 

Municipal de Cameta e suas Secretarias, been coma, atender as necessidades dos 

diversos Orgaos da Administragao Municipal; 

2.2 A contratagao do servigo se enquadra coma servigo comum para fins do 

disposto no art. 4° do Decreto n° 5.450/2005. 

2.3 Tendo em vista a necessidade premente de a Administrag8o Publica dar 

continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 370, da 

Constituigao Federal, o qual bem versa sobre o principio vinculante da eficiencia da 

administragao publica, a aquisigao justifica-se das necessidades das Secretarias 

Municipais supracitadas do municipio de Cameta, em atender suas demandas corn 

Servigos de fornecimento de INSUMOS DE INFORMATICA 

2.4 Considerando o principio da economicidade e demais principios aos quais 

vinculam a administragao publica; 

3. DA ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAcAO DO OBJETO 

3.1. A contratagao tern amparo legal , integralmente, na Lei Federal no. 14.133/2021 

e suas alteragoes posteriores, corn a utilizagao de fornecedores previamente 

cadastrados ou que atendam as exigencias legais. ~Ck4LO~ 
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4. ESPECIFICACOES DO OBJETO: 
4.1. Os objetos a serem fornecidos constam na tabela abaixo, estando especificadas: item, 

produto, especificadao, unidade a quantidade de cada produto a ser licitado. 

ITEM GABS SEMAS SEMED SMS SEMAD TOTAL UND. ESPECIFICAcAO 

1 15 15 20 40 10 100 UND. TONER BROTHER DCP 7065 DN 

2 10 10 20 40 10 90 UND. TONER BROTHER DCP 8085 DN 

3 10 10 20 30 10 80 UND. TONER BROTER 2540 DW 

4 5 10 10 10 5 40 UND. TONER SAMSNUG ML 2165 
5 5 5 5 10 5 30 UND. TONER LASERJET M 1132 MFP 
6 10 10 10 20 10 60 UND. TONER BROTHER MFC L 2700 DW 
7 5 5 5 5 5 20 UND. . HD 500 GB 
8 3 5 5 5 2 20 UND. FONTE ATX 

9 1 1 2 2 1 7 CAIXA CABO DE REDE RJ 45 CAIXA COM 
305 METROS 

10 1 1 1 2 1 6 UND. ROTEADOR 300 MBPS 

05. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 
5.1.2. Disponibilizar o local de entrega a o(s) responsavel pelo recebimento; 
5.1.3. Receber os equipamentos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade 
e condicoes estabelecidas nests edital. 
5.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos que a CONTRATADA entregar fora 
das especificacoes do termo de referenda. 
5.1.5. Comunicar a CONTRATADA ate o 5° dia util, apos apresentacao da nota fiscal, o 
aceite do servidor responsavel pelo recebimento, dos serviros adquiridos; 
5.1.6. Fiscalizar a execucao do contrato, aplicando as sancoes cabiveis, quando for o 
caso; 
5.1.7. Efetuar o pagamento da(s) CONTRATADA(s) no prazo determinado no termo de 
referenda a em seus anexos, inclusive, no contrato. 

06. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 
6.2. Arcar corn todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, 
transporte de equipamentos a funcionarios, decorrentes da execurao do servico, sem 
qualquer onus para a Secretaria Municipal de Saude de Cameta. 
6.4. Substituir as suas expensas, todo a qualquer produto que esteja em desacordo corn 
as especificacoes exigidas a padroes de qualidades exigidos. 
6.6. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos. 
6.7. Prestar todos os esclarecimentos que foram solicitados pela administracao durante
execurao do contrato.
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07.SUBCONTRATAcAO 

CAMETA 

7.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio. 

08. ALTERACAO SUBJETIVA 
8.1. E admissivel a fusao, cisao ou incorporacao da contratada corn/em outra pessoa 
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos as requisitos de 
habilitaCao exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais clausulas a condicoes do 
contrato; nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado a haja a anuencia expressa da 
Administracao a continuidade do contrato; 
9. DA FISCALIZAcAO 
9.1. A execucao do objeto sera acompanhada a fiscalizada par um representante da 
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratacao de terceiros para assisti-
lo a subsidia-lo de informacoes pertinentes a essa atribuirao. 
9.2. O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execucao do objeto, determinando o que for necessario a regularizacao 
das faltas ou defeitos observados. 
10. DO RESPONSAVEL TECNICO 
10.1 E o responsavel tecnico que assina o presente Termo o seguinte servidor. 

11. DO PAGAMENTO 
11.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 
11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 75 da Lei 14.133, de 2021, deverao ser efetuados no prazo de ate 
5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do 
art. da Lei n° 14.133, de 2021. 
11.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, 
conforme este Termo de Referencia. 
11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da 
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao 
mencionada no art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021. 
11.3.1. Constatando-se a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser 
tomadas as providencias previstas na Lei. 
11.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios a essenciais do documento, tais 
Como: 
11.4.1. o prazo de validade; 
11.4.2. a data da emissao; 
11.4.3. os dados do contrato a do organ contratante; 
11.4.4. o dia de entrega;
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11.4.5. o valor a pagar; e 
11.4.6. eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis. 
11.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca 
a liquidarao da despesa, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a 
comprovarao da regularizacao da situarao, nao acarretando qualquer onus para a 
Contratante; 
11.6. Sera efetuada a retenrao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade 
verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada: 
11.6.1. nao produziu os resultados acordados; 
11.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou corn a 
qualidade minima exigida; 
11.6.3. deixou de utilizar os materiais a recursos humanos exigidos para a execucao 
do servigo, ou utilizou-os corn qualidade ou quantidade inferior a demandada. 
11.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 
11.8. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua 
notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situarao 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por 
igual periodo, a criterio da contratante. 
11.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao 
devera realizar consulta eventual suspensao temporaria de participacao em licitacao, no 
ambito do orgao ou entidade, proibicao de contratar corn o Poder Publico, bem Como 
ocorrencias impeditivas indiretas; 
11.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade 
fiscal quanto a inadimplencia da contratada, bem Como quanto a existencia de pagamento 
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes a necessarios para 
garantir o recebimento de seus creditos. 
11.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a 
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondence, assegurada a 
contratada a amply defesa. 
11.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados 
normalmente, ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao 
regularize sua situacao junto a situacao fiscal; 
11.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retenrao tributaria prevista na legislarao 
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber. 
11.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por serviros prestados, a empress 
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do orgao contratante, 
corn fundamento na Lei de Diretrizes Orramentarias vigente. 
11.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 
da parcela a calculada mediante a aplicacao da seguinte formula: G Cp 
EM = I x N x VP, sendo: oQ~P G3 
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EM = Encargos moratorios; 
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
= Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado: 
= (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
365 

12. REAJUSTE 

12.1. O valor da taxa de administracao a fixo a irreajustavel 

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infracao administrativa nos termos do art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93, a 
CONTRATADA que: 
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacoes assumidas em 
decorrencia da contratacao; 
13.1.2. ensejar o retardamento da execurao do objeto; 
13.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato; 

13.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou 
13.1.5. cometer fraude fiscal. 
13.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode 
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes: 
13.2.1. Advertencia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das 
obrigacoes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao 
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado; 
13.2.2. Multa de: 
13.2.2.1. 0,1% (um decimo por cento) ate 0,2% (dois decimos por cento) por dia sobre 
o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidencia a 
15 (quinze) digs. Apos o decimo quinto dia e a criterio da Administracao, no caso de 
execucao corn atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar, 
nessa hipotese, inexecurao total da obrigacao assumida, sera prejuizo da rescisao 
unilateral da avenra; 
13.2.2.2. 0,1% (um decimo por cento) ate 10% (dez por cento) sabre o valor 
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto 
no subitem acima, ou de inexecurao parcial da obrigarao assumida; 
13.2.2.3. 0,1% (um decimo por cento) ate 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida; 
13.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sabre o valor mensal do contrato, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 
13.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas 
independentes entre Si. 
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13.2.3. Suspensao de licitar a impedimento de contratar corn o orgao, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administracao Publica opera a atua concretamente, 
pelo prazo de ate dois anos; 
13.2.4. Sanrao de impedimento de licitar a contratar corn orgaos a entidades do 
Poder Executivo Municipal de Cameta, corn o consequente descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de ate cinco anos. 
13.2.4.1. A Sancao de impedimento de licitar a contratar prevista neste subitem 
tambem a aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infracao administrativa 
no subitem 10.1 deste Termo de Referencia. 
13.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja 
promovida a reabilitarao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados; 
13.3. As sancoes previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3, 13.2.4 e 13.2.5 poderao ser 
aplicadas a CONTRATADA juntamente corn as de multa, descontando-a dos pagamentos 
a serem efetuados. 

Cameta/PA, 21 de abril de 2021. 

JOAO BATISTA)V ONTEIRO 
CHEFE DE GABINETE 
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Patricia do Socorro Barros de Medeiros 
Secretaria Municipal de educacao 
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