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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. LEGISLAÇÃO APLICADA A MATÉRIA 

 

A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 
10.520/2002 e nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 7.892, de 2013, e demais legislações 
aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais 
aplicáveis ao assunto. 

 

2. OBJETO 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
PUBLICAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DO MORENO, TAIS COMO: AVISOS DE 
LICITAÇÕES, EXTRATOS, CITAÇÕES E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO MORENO. 

 
3. JUSTIFICATIVA 

A presente demanda de contração dos serviços descritos no objeto justifica-se pela necessidade de cumprimento 
de princípios constitucionais como o da publicidade e moralidade, bem como ao atendimento de dispositivos legais 
como a Lei n°. 8.666/93 e Lei Federal n°. 10.520/2002; 

O objeto solicitado se faz necessário para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal do Moreno, para 
atendimento ao disposto no Art. 21, III da Lei 8.666/93 no que diz respeito a publicações oficiais. Considerando o 
Princípio da Publicidade: Qualquer interessado deve ter acesso às licitações públicas e seu controle, mediante 
divulgação dos atos praticados pelos administradores em todas as fases da licitação.  

Tal princípio assegura a todos os interessados a possibilidade de fiscalizar a legalidade dos atos, solicitamos a 
abertura de processo licitatório para contratação de pessoa jurídica, para execução de serviços de publicação em 
jornais oficiais e de grande circulação visando a divulgação dos atos oficiais da prefeitura municipal do Moreno.  

Por esses motivos se faz necessário a contração do objeto, informamos ainda que o valor licitado será rateado 
entre as Secretarias participantes do Registro de Preços, conforme especificações contidas nos Anexos I e II deste 
Termo de Referência. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Objeto deste termo de referência apresenta padrões de desempenho e qualidade que estão aqui descritos 
objetivamente por meio de suas especificações usuais de mercado, sendo, pois, considerados serviços comuns nos 
termos do artigo 1º da Lei 10.520 de 2002. Ademais caracteriza- se, como serviço de natureza continuada, haja vista a 
imprevisibilidade do seu término, o que acarretará nova demanda no exercício financeiro seguinte. 

 
4.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se 
em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, 
não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 
 
4.3 Foi adotado o Sistema de Registro de Preços na hipótese que se enquadra o inciso IV do art. 3º do Decreto nº 
7.892, de 2013, por não ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.. 
 
 
5. DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 

 

5.1 Os quantitativos e especificações do objeto, estão descritos nos anexos deste Termo. 
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5.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no edital e as especificações 
constantes neste Termo, prevalecerão as deste Termo de Referência. 

 

6. DA PROPOSTA E DO TIPO DE JULGAMENTO 

 

6.1 As propostas de preço deverão ser apresentadas em uma via, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, rubricada pela licitante proponente, em todas as suas folhas; 

 

6.2 Preço unitário do serviço, conforme especificado na Planilha em anexo, incluídas todas as despesas necessárias à 
publicação, obrigatoriamente em algarismos arábicos e por extenso, prevalecendo em casos de divergência entre os 
valores, o escrito por extenso; 
 

6.3. Os tributos e despesas com materiais, mão de obra e taxas deverão estar incluídos no preço total ofertado por 

centímetro quadrado da publicação; 

 

6.4 Deverá ser considerada vencedora a proposta que apresentar MENOR PREÇO GLOBAL. 

6.5. A proposta cuja inexequibilidade for manifestada ou que apresentar preços excessivos será desclassificada por 

decisão motivada do Pregoeiro. 

 

6.6. A avaliação do preço excessivo poderá tomar em consideração os preços do último contrato da Secretaria 

Demandante ou os preços de contratos de outros órgãos púbicos localizados no Estado de Pernambuco. 

 

7. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. A matéria publicada no Jornal de Grande Circulação no Estado de Pernambuco deverá apresentar o brasão da 

Prefeitura. 

 

7.2. Tamanho mínimo da publicação: 

a) Para Jornal de Grande Circulação: Tipo de caderno tamanho mínimo caderno principal ou Primeiro Caderno, em 

qualquer página de notícias oficiais 02 colunas por 05 cm; 

b) Para Diário Oficial da União: Tipo de caderno tamanho mínimo caderno principal ou Primeiro Caderno, em 

qualquer página de notícias oficiais 01 coluna por 03 cm; 

 

7.3. A critério da Secretaria demandante, a publicação deverá ser feita no caderno principal ou primeiro caderno do 

jornal, de segunda a sábado, em preto e branco. 

 

7.4. O horário para a entrega das matérias, a serem publicadas no dia seguinte, será até às 16:00 horas, podendo, 

entretanto, em casos excepcionais prolongar-se até às 17:00 horas. 

 

7.5. As matérias para publicação serão enviadas por uma das seguintes formas: 

a) Via correio eletrônico (e-mail). 

b) Via aplicativo de mensagem; 

c) Pessoalmente, através de mensageiro credenciado pela Secretaria demandante (em situações exepcionais); 

 

7.6 A Contratante deverá comunicar à Contratada as possíveis irregularidades detectadas na execução dos serviços ora 

 

 

7.7 A Contratante enviará as matérias a serem publicadas no máximo até as 12h00min do dia anterior a edição do 

jornal.  

 

7.8 Todos os jornais apresentados pela licitante deverão ter circulação diária, exceto os Diários Oficiais que já tem sua 
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circulação regulamentada em leis própria. 

 

7.9 A Contratada deverá enviar à Contratante, obrigatoriamente, e sem ônus para a Contratante, página do jornal com a 

publicação, na data em que esta for realizada, ou no primeiro dia útil subsequente, quando a data da publicação ocorrer 

 

 

7.10 Após o rateio das publicações, a contratada deverá emitir as notas fiscais em nome dos respectivos fundos e da 

prefeitura. 

 

7.11 Deverão ser incluídas todas as despesas direitas e indiretas para a realização do serviço que se refiram ao objeto 

deste Termo de Referência. 

 

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO 

 

8.1 Em razão das vedações legais, não poderá participar do procedimento de contratação: 
 
a) o Fornecedor suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Governo do Estado de Roraima, 
durante o prazo da sanção aplicada. 
b) o Fornecedor impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada. 
c) o Fornecedor declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação. 
d) O Fornecedor proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, 
§8º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998 (Atividades Lesivas ao Meio Ambiente). 
e) Fornecedor proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12, da Lei nº 8.429/1992 (Improbidade 
Administrativa). 
f) Os interessados que por ventura sejam enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993. 
f.1) Entende-se por “participação indireta” nos termos do art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame ou 
procedimento de contratação de empresa em que uma das pessoas listadas no citado dispositivo legal figure como 
sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo 
licitatório. 
g) O Fornecedor cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste termo. 
h) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
i) As sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios 
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum. 
j) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
8.2 A verificação do atendimento das condições indicadas na letra "a" até a letra "e" serão realizadas de forma 
consolidada por meio de consulta no portal do Tribunal de Contas da União (TCU), no endereço eletrônico 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ ou por meio de qualquer outro meio idôneo de consulta. 
 
9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA   

O(s) contrato(s) oriundo do Registro de Preços objeto deste Termo de Referência terá(ão) vigência de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado por igual período, conforme o disposto no art. 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

10. DA FORMA DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento referente à contratação será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias corridos do mês 

subseqüente à prestação de serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela 

Secretaria Demandante/Contratante, comprovando a utilização do serviço publicitário.  

10.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida e apresentada pela Contratada a Secretaria Demandante da publicação: 



PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 

 

 

___________________________________________________________________________________
Página 4 de 13 

Avenida Dr. Sofrônio Portela, nº 3754, Centro, Moreno/PE – CEP 54.800-000 
Fone: 3535-4419 

10.2.1 Fundo Municipal de Saúde: enviar para a Secretaria de Saúde situada na Rua Fernandes Vieira, n° 213, 

Centro-Moreno/PE, CEP: 54.800-000, sob o CNPJ nº 08.560.938/0001-76. 

10.2.2 Fundo Municipal de Assistência Social: enviar para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos, situada na Avenida Sofrônio Portela, n° 4247, Centro-Moreno/PE, CEP: 54.800-000, sob o CNPJ nº 

11.508.721/0001-23. 

10.2.3 Todas as demais Secretarias da Prefeitura Municipal do Moreno: enviar para o endereço da Secretaria da 

Fazenda, situada na Avenida Sofrônio Portela, n° 3780, Centro-Moreno/PE, CEP: 54.800-000, sob o CNPJ nº 

11.049.822/0001-83. 

10.3. O pagamento da respectiva Nota Fiscal está condicionada ao ATESTO da mesma acompanhada dos exemplares 

das publicações.  

10.4. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela 

indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as 

condições estabelecidas no contrato.  

10.5. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a 

Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere 

às retenções tributárias.  

10.6. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, iniciando a 

contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.  

10.7. Antes do pagamento será verificada a regularidade trabalhista e fiscal, incluindo a seguridade social da 

Contratada.  

10.8.O inadimplemento da Contratada sujeitará a mesma a:  

a) À penalidade de advertência, para a primeira ocorrência;  

b) À multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ser pago no período, para a segunda ocorrência e 

subseqüentes;  

c) À rescisão contratual, para ocorrência não solucionada pela Contratada por período superior a 60 (sessenta) 

dias corridos.  

 

 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. Os recursos necessários para custear a presente despesa serão oriundos da seguinte dotação orçamentária: 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentária: 15001   
Programa: 1307 
Função: 10 
Subfunção: 122 
Ação: 2.305 
Despesa: 33.90.39 
Fonte: 03 
 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 34001   
Programa: 1109 
Função: 12 
Subfunção: 361 
Ação: 2.076 
Despesa: 33.90.39 
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Fonte: 02 
 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 16001   
Programa: 1204 
Função: 08 
Subfunção: 122 
Ação: 2.509 
Despesa: 33.90.39 
Fonte: 01 
 
SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 41001   
Programa: 513 
Função: 4 
Subfunção: 122 
Ação: 2.555 
Despesa: 33.90.39 
Fonte: 01 
 
SECRETARIA DE OBRAS 
Unidade Orçamentária: 42001   
Programa: 1511 
Função: 04 
Subfunção: 122 
Ação: 2.556 
Despesa: 33.90.39 
Fonte: 01
 
 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1 São obrigações da CONTRATADA: 

A qualidade dos serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não 
sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.  

Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e 
trabalhistas ou de qualquer outra natureza.  

A CONTRATADA em hipótese alguma poderá bloquear os serviços de publicações dos fundos, cujos os contratos não 
estejam inadimplentes, salvo nos casos previstos em lei ou por inadimplência do contrato. 

Durante a Vigência do contrato ou Ata, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações 
deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.  

Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer 
municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua 
responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento 
e quitação.  

 Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, 
em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como 
pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.  

Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja 
permanência seja por ela considerada inconveniente.  



PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 

 

 

___________________________________________________________________________________
Página 6 de 13 

Avenida Dr. Sofrônio Portela, nº 3754, Centro, Moreno/PE – CEP 54.800-000 
Fone: 3535-4419 

Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços 
objeto do presente Contrato.  

Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em 
todos os seus atos.  

 Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação 
para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.  

Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente 
contrato e dos serviços a ele inerentes;  

Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados segundo as normas da Lei 
ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;  

Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica emanutenção, durante o prazo de execução 
dos serviços;  

Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;  

Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do 
presente Contrato. 

Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.  

O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução dos serviços e ou entrega de 
mercadorias e bens acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) 
Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

12.2 É expressamente vedado à CONTRATADA: 

a) Transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações assumidas, sem prévia  anuência da CONTRATANTE; 

b) Subcontratar empresa para execução do objeto deste Termo de Referência, exceto em caso específico, a critério 
da CONTRATANTE, e mediante sua expressa autorização, salvo no que tange ao laboratório de análises 
microbiológicas, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais; 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

13.1 Exercer a gestão e fiscalização do contrato de forma a assegurar a perfeita execução dos serviços dentro do 
estabelecido nas especificações técnicas, com controle das medições e atestados de avaliação dos serviços; 

13.2 Exercer a fiscalização dos serviços por meio de servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 
8.666/93; 

13.3 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do CONTRATO, 
oficializando as falhas detectadas por escrito, ao Gestor do Contrato, que se responsabilizará em propor ao setor 
competente a aplicação das penalidades previstas no contrato de acordo com legislação em vigor, sobre defeitos, 
irregularidades ou falhas constatadas na execução dos serviços, fixando prazos para as devidas correções. 

13.4 Fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias à Contratada para o fiel cumprimento das obrigações 
decorrentes da prestação dos serviços objeto do presente Termo de Referência. 

13.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias. 

13.6 Não permitir a execução dos serviços em desacordo com o pre estabelecido. 

13.7 Efetuar mensalmente o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, as quais estejam 
devidamente atestadas pelo Fiscal e Gestor do Contrato. 

13.8 Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentos que comprovem o correto e tempestivo pagamento de 
todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do objeto deste 
instrumento, bem como todas as qualificações que ensejaram sua habilitação. 
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13.9 Designar a Comissão de fiscal de contrato, de cada Unidade para o acompanhamento e fiscalização do 
cumprimento dos termos e condições do CONTRATO. 

13.10 Descontar da CONTRATADA, mediante relatório emitido pela fiscalização do CONTRATO, o valor de itens e/ou 
produtos que apresentem vício, discrepância e/ou defeito. 

13.11 Conferir, glosar e aprovar a medição somente das refeições efetivamente fornecidas e aceitas; 

13.12 Comunicar por escrito à Contratada, qualquer falha ou deficiência do serviço, exigindo a imediata correção; 

 
 

14. HABILITAÇÃO: 

 

14.1 QUALIFICAÇAÕ TÉCNICA: 
 
a) Apresentar Atestado(s) ou declaração de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa jurídica, de direito público ou 

privado, comprovando que a licitante tenha prestado ou venha prestando serviços, com características compatíveis com 

o objeto da licitação; 

 
I. Para efeito de comprovação da qualificação exigida, o licitante deverá apresentar um ou mais atestados 

que, somados, certifiquem a execução de, no mínimo, 20 % do quantitativo do serviço a ser executado. 

 
II. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica  principal ou 

secundária especificadas no contrato social vigente; 

 
III. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados, encaminhando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, Notas Fiscais de Prestação do Serviço ou Nota de Empenho. 

 
 
14.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da  convocada dentro do 

prazo de validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de noventa dias contados da 

data da sua apresentação. 

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentada a 
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da 
Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005; 

 

b) Cópia do termo de abertura e encerramento retirados do livro diário, Cópia do Balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da propostas. O balanço 

patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, ressalvado o disposto na Lei 10.406/02  e Resolução 

CFC 1402/12.  

 

c) A empresa deverá comprovar, considerados os riscos para a Administração: 

 

 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

 
 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social
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IR = (l - lo) / lo 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

d) As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico- financeira por meio de: 

 
 Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 

estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já 

exigíveis na forma da lei; 

 

 A declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social; 

 

 Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, 

entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 

deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas  justificativas. 

 

15. DOS REAJUSTES 

15.1 Os preços contratados deverão ser reajustados após o transcurso de 1 (um) ano, contados da data de assinatura do 

contrato, por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

 
15.2 Para o cálculo do índice de reajustamento será adotada a seguinte fórmula: 
 

 
Onde: 
IR – Índice de reajustamento procurado. 
lo – Índice inicial: índice do mês de assinatura do contrato. 
 I - Índice Final: índice correspondente a data do reajuste. 
 

15.3 Qualquer outra forma de reajustamento de preços só será admitida quando comprovado o desequilíbrio econômico-

financeiro por meio de planilha de custos detalhada. 

15.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 ano será contado a partir dos efeitos financeiros do 

último reajuste. 

 

16.1 O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar a rescisão contratual, 

nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93, aplicando-se as penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 

16.2 A multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento), prevista no art. 86 da Lei n° 8.666/93, será calculada pelo 

percentual por dia de atraso e chegará, no máximo, a 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, recolhidas no prazo de 15 

dias corridos, uma vez que comunicado oficialmente. 

16.3 A multa a que se refere o início II do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 será calculada pelo percentual de 15% (quinze por cento), 

recolhida no prazo de 15 dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura 

causados a CONTRATANTE pela não execução total ou parcial do Contrato. 

16.4 As multas previstas nos itens anteriores, que são independentes e acumuláveis, serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE, sendo assegurado o direito ao princípio da contraditória e ampla defesa da 

CONTRATADA. 

16.5 A CONTRATANTE somente deixará de aplicar eventual sanção caso seja demonstrada a ocorrência de quaisquer das 

circunstâncias previstas no § 1°, artigo 57 da Lei n° 8.666/93. 
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16.6 A rescisão do contrato poderá ser: 

I.Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 

II.Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

CONTRATANTE. 

III.Judicial, nos termos da legislação. 
 
16.7 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

16.8 Ocorrendo impedimento, paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado 

automaticamente por igual tempo. 

16.9 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes da contratação, 

até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

 

 
16.10 Além das penalidades citadas acima, poderão ser aplicadas: 

 
16.10.1 Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento para contratar com a Administração Pública 

Estadual por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 
16.10.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

 
16.11  A inexecução total ou parcial da obrigação ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com o 

disposto nos artigos 77 a 80 da lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo assegurado o direito ao princípio do contraditório e 

ampla defesa da CONTRATADA. 

 
16.12 Toda e qualquer aplicação de penalidade administrativa será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

 
. 

17.1 Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada responsável ou comissão 

designada pela secretaria solicitante, conforme o caso, que anotará em livro próprio os acontecimentos considerados 

relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as falhas identificadas. 

17.2 A presença da fiscalização da Contratante não elide e nem diminui a responsabilidade da Contratada. 

17.3 O fiscal do contrato tem poderes para recusar o produto em desacordo com as especificações e recomendações deste 

termo de referência. 

17.4 Ocorrências relevantes que impeçam a execução do contrato deverão ser formalizadas, preferencialmente, por meio 

eletrônico ao fiscal do contrato. 

17.5 Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços 

prestados, subsistirá a responsabilidade da Contratada pela solidez, qualidade e segurança destes serviços. 

 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
18.1. O objeto, especificado e quantitativo constante deste Termo de Referência de Dispensa, são referências a serem verificadas 

17. DA FISCALIZAÇÃO 
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de uma forma geral, indispensavelmente deve ser respeitado. Assim, este Termo jamais é exaustivo, havendo sempre a 
possibilidade de exceções, que justificadas, serão prontamente acatadas. 
 
18.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão jamais constituir 
pretexto para a Contratada pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, a 
Contratada como especializada em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado no valor global da sua proposta 
também as complementações por acaso omitidas nas especificações, mais implícitas e necessárias ao adimplemento do objeto. 
 
19. DOS ANEXOS A ESTE TERMO 

 
I - Das Especificações do Registro de Preço; 
II - Dos Quantitativos e Especificações; 
 
 
 

Moreno, 25 de Março de 2021. 
 
 
 
 

 

ITALO THIERRY J. V. DE ALMEIDA 
Secretário de Planejamento e Governo. 

 
 

 

 

 

 

COTA AUTORIZAÇÃO  
(Ordenadores de Despesa) 

 

Na qualidade de ordenadores de despesas, estamos de acordo com os termos do presente Termo de 
Referência. 

 

 
 
 

Secretária de Saúde.                                                                 Secretária de Educação. 
 
 
 
 

Secretário de Assistência Social 
 
 
 

. 
 

Secretário de Obras e Serviços Públicos.                                Secretário de Administração e Defesa Social 
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ANEXO I 

Das Especificações do Registro de Preço 

 

1. DAS PARTES QUALIFICADAS NO REGISTRO DE PREÇOS 
 
1.1 Orgão Gerenciador do Registro de Preços 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
 
1.2 Órgãos Participantes do Registro de Preços:  
 
I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
II. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
III. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
IV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
V. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL 
 
2. DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1 A (s) ATA (s) de REGISTRO DE PREÇOS, oriunda (s) do presente procedimento licitatório, a ser (em) firmada (s) 
entre o Município do Moreno e o (s) vencedor (es) do certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura. 

2.2 O Registro de Preços decorrente desta licitação será formalizado mediante a convocação do adjudicatário para a 
assinatura da ATA de REGISTRO DE PREÇOS, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da convocação. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1 Este Registro de Preços, durante sua vigência, NÃO poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública. 

3.2. O Município do Moreno, por meio da Secretaria de Saúde, será o órgão responsável pelos atos de controle e 
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes deste instrumento. 

3.3 A convocação dos prestadores de serviços, pelo Município do Moreno, será formalizada e conterá o endereço e 
prazo máximo em que deverão comparecer para retirar a respectiva Ordem de Serviço. 

3.4 O Detentor da Ata de Registro de Preços convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar a 
Ordem de Serviço no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, 
estará sujeito às sanções previstas na lei. 

3.5 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município do Moreno poderá indicar o próximo classificado a ser 
destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades. 

 

4. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

4.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e passíveis de recomposição e 
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reajuste, desde que comprovadas à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65, bem como § 
8º do artigo 65 da Lei 8.666/93, respectivamente, ou de redução dos preços praticados no mercado. 

4.2 Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá solicitar a atualização 
dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município do Moreno, instruído com documentos que comprovem 
a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente 
anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos produtos, matérias primas, componentes ou de outros 
documentos. 

4.3 Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65, bem como § 8º do 
artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 

4.4 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo 
preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo Município do Moreno para a 
alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 
publicação no Diário Oficial do Municipal. 

 

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 

5.1 O fornecedor terá o seu registro de preços CANCELADO na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

a) Pela Administração, quando: 

I – Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

II – Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 

III – Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

IV – Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Autorizações de Fornecimentos decorrentes 
da Ata de Registro de Preços; 

b) Pelo fornecedor, quando: 

I – Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior; 

II – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo dos materiais; 

5.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município do Moreno fará o devido apostilamento na Ata 
de Registro de Preços e informará aos fornecedores a nova ordem de registro. 
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ANEXO II 

Dos Quantitativos e Especificações 

 

1. Do Quantitativo Geral e Valores 
 

DESCRIÇÃO UND QNTD Valor Unt. Valor Total 

Publicação de matérias no Diário Oficial da União, 

monocromático. 

Tamanho Médio: 3Cm/col. 

Matéria 80 R$ 390,00 R$ 31.200,00 

Publicação de matérias em Jornais de Grande 

Circulação Local ou Regional (Jornal do 

Commercio, Diário de Pernambuco ou Folha de 

Pernambuco) Monocromático. 

Tamanho Médio: 5Cm/2col.(10cm) 

Matéria 200 R$ 2.833,33 R$ 566.666,67 

TOTAL GLOBAL R$ 597.866,67 

 
 

2. Do Quantitativo Estimado por Secretaria 
 

DESCRIÇÃO SAÚDE ASSIST. EDU FAZENDA OBRAS ADM DEMAIS 

Publicação de matérias no 

Diário Oficial da União, 

monocromático. 

Tamanho Médio: 3Cm/col. 

15 08 12 15 12 08 10 

Publicação de matérias em 

Jornais de Grande Circulação 

Local ou Regional (Jornal do 

Commercio, Diário de 

Pernambuco ou Folha de 

Pernambuco) 

Monocromático. 

Tamanho Médio: 
5Cm/2col.(10cm) 

30 25 25 30 25 25 40 

 

2.1 O quantitativo informado na tabela acima representa apenas uma estimativa de publicações, não sendo necessária 

a contratação do total do informado, pelas secretarias participantes. 


