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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
  
1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência a Assinatura anual de ferramenta on-
line de pesquisa e comparação de preços praticados pela Secretaria Municipal de Saúde, que 
consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e 
homologadas disponíveis no Painel de Preços. 
 
1.2. O presente Termo de Referência visa detalhar os Serviços necessários para atender as 
demandas deste Município. 

 
2. JUSTIFICATIVA  
 
2.1 A justificativa para a devida contratação deve-se ao fato da necessidade de o município 
executar de forma mais célere a pesquisa de mercado dentro da fase interna nos processos 
de contratação. O portal dá suporte técnico para a realização de pesquisa com ampliação de 
todos os preços praticados no mercado dos objetos mais necessários para que o poder 
público faça as suas contratações, pois o  seu uso representa a realidade dos preços e por 
atender aos princípios constitucionais da economicidade e da moralidade, bem como a 
legislação Lei 8.666/93, IN 73/2020, IN 65/21, Normativos do Sistema S, Estatais entre outros 
Decretos e Acórdãos do TCU.  
3. ESPECIFICAÇÕES DOS QUANTITATIVOS E VALORES: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1. 

Assinatura anual de ferramenta on-line de pesquisa e comparação 
de preços praticados pela Secretaria Municipal de Saúde, que 
consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de 
licitações adjudicadas e homologadas disponíveis no Painel de 
Preços. 

UND 1 

 
4. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
4.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
4.2. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
4.3. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
4.4. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 
da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar 
rescindir o Contrato e iniciar outro processo licitatório. 
 
5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 

.  O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 meses, contados a partir da liberação de 
senha e acesso ao Banco de Preços.  
 
5.1 A prorrogação poderá ser admitida nos termos do artigo 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, 
mediante a prévia justificativa da autoridade competente. 
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5.2.  Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, a duração do 
contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, desde 
que cumpridas as formalidades acima indicadas e demostrado, nos autos, que a medida importará 
em obtenção de preços e condições mais vantajosos para a administração.  
 
5.3. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 
 
5.4.  Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão sofrer reajuste após 
o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  
 
5.5.  Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste.  
 
5.6.  No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 
sempre que este ocorrer.  
 
5.7.  Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
 
5.8.  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor.  
 
5.9.  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
5.10. O reajuste será realizado por apostilamento.  
 
5.11.  Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução 
do objeto.  
 
5.12.  O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência 
de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
6. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. Os serviços que fazem parte do presente contrato serão recebidos provisoriamente em 

até 02 (dois) dias úteis, contados da data da liberação do acesso ao sistema, acompanhado 

de Termo de Recebimento, que deverá ser conferido e assinado por representante da 

CONTRATANTE. 

 
6.2. Constatadas irregularidades na prestação dos serviços, a CONTRATANTE poderá:  
 
6.3. Se disser respeito à especificação, rejeitá-los no todo ou em parte, determinando sua 
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readequação ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
 
6.4. Na hipótese de readequação, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  
 
6.5. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após 
o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral das especificações 
contratadas.  
 
6.6. Se o acesso à ferramenta Banco de Preços, a qualquer tempo, deixar de permanecer 
disponível por responsabilidade da CONTRATADA, ficará esta sujeita as penalidades 
previstas na cláusula décima e seguintes. 

 
7.DO PAGAMENTO  
 
 
7.1. O pagamento será processado em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal, 
devidamente atestada pelo CONTRATANTE, por meio de nota de empenho, mediante 
depósito em conta da contratada. 

7.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias da realização do pagamento acima fixado incidirá 
no bloqueio das senhas de acesso à ferramenta, acesso este que será liberado novamente 
após constatada a quitação do citado débito pela Contratante. 

7.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo os 
juros de mora calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 
ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:  

I = (TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

  
 
8. DAS OBRIGAÇÕES 
 
8.1 - DA CONTRATANTE 

 
8.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato; 
8.1.2. Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 
instrumento; 
8.1.3. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
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CONTRATADA, pertinentes ao objeto do presente pacto. 
8.1.4. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada na 
execução do objeto, utilizando-se da forma escrita, para que esta possa tomar as medidas 
necessárias. 
8.1.5. Zelar pelo conteúdo dos produtos contratados, não transferindo acesso ou divulgando 
seu conteúdo a terceiros, sem prévia e expressa autorização da CONTRATADA. 
8.1.6. Notificar à CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre a intenção de 
aplicação de multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
8.1.7. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
 
8.2 - DA CONTRATADA 
 
8.2.1. Executar de acordo com sua proposta, normas legais e cláusulas deste contrato, o 
objeto contratado, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de suas 
obrigações; 
8.2.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato; 
8.2.3. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 
8.2.4. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, por quaisquer danos e ou 
prejuízos materiais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus empregados 
ou preposto, ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
8.2.5. Manter canal de atendimento para representá-la durante a execução do contrato e para 
intermediar as solicitações entre as partes, realizada sempre que possível mediante 
mensagens eletrônicas/e-mails, o qual deverá ser aceito pelo CONTRATANTE.  
8.2.6. Notificar à CONTRATANTE sobre a ocorrência de quaisquer irregularidades ou sobre 
a indisponibilidade da ferramenta, durante a execução e vigência do contrato. 
 
9. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

9.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de 
Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as 
penalidades legalmente estabelecidas. 
9.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, 
na forma estabelecida a seguir: 
9.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos 
serviços, objeto desta contratação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo. 
9.2.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 9.2.1. 
9.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Coelho Neto ou, quando 
for o caso, cobradas judicialmente. 
9.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Coelho Neto poderá 
aplicar as seguintes sanções: 
9.4.1. Advertência; 
9.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 9.2.2, no percentual 
de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas 
fielmente as condições pactuadas; 
9.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 
9.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
9.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 9.4.1, não prejudica a incidência cumulativa 
das penalidades dos itens 9.4.2 e 9.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em 
caso de reincidência de atraso na entrega do objeto contratado ou caso haja cumulação de 
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inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa 
prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
9.5. As sanções previstas nos itens 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente 
com item 9.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
10. DA RESCISÃO  
Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 
78 da lei federal 8.666/93.  
10.1 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
10.2 - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, 
além das sanções previstas neste instrumento.  
 
 

Coelho Neto/MA, 10 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Josely Maria Silva Almeida 

Secretário Municipal de Saúde 
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