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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Referência é a contratação da pessoa jurídica 
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO -  SEBRAE/RJ, para CONSULTORIA PARA SALA DO 
EMPREENDEDOR E DESBUROCRATIZAÇÃO - VISA 2.O., por meio de 
aperfeiçoamento da governança e atuação em redes, além da geração de mais 
oportunidades de negócios, a partir da simplificação e racionalização dos processos.

1.2. Sala do Empreendedor:

1.2.1. Plano de reestruturação operacional.
1.2.2. Plano de reestruturação de serviços.
1.2.3. Plano de reestruturação de atendimento.
1.2.4. Plano de reestruturação de divulgação e comunicação.
1.2.5. Plano de reestruturação de monitoramento.
1.2.6. De reestruturação de avaliação.
1.2.7. Capacitação de equipe de atendimento -  online.
1.2.8. Mapeamento de Processos.
1.2.9. Treinamento: cessão do uso do Sistema de atendimento Sebrae -  SAS.
1.2.10. Treinamento para uso da Ferramenta de registro de atendimento.
1.2.11. Previsão de 150 horas.
1.2.12. Previsão de 3 encontros presenciais (a depender do momento sanitário).
1.2.13. Formato: predominantemente online.

1.3. Desburocratização - Visa 2.0:

1.3.1. Mapeamento do processo sanitário atual.
1.3.2. Revisão de processos burocráticos e implementação de novo fluxo do 

licenciamento simplificado.
1.3.3. Adequação do fluxo do licenciamento sanitário ao integrador Regin.
1.3.4. Elaboração de check list de documentos para legalização dos 

empreendedores.
1.3.5. Implementação de roteiros de inspeção para os fiscais e empreendedores.
1.3.6. Capacitação dos servidores sobre novas rotinas do licenciamento.
1.3.7. Apoio para compatibilização da legislação municipal à luz da Lei Liberdade 

Econômica, recentes normativos da ANVISA para simplificação do 
licenciamento sanitário e atos normativos estaduais de desburocratização ^  
referentes ao licenciamento sanitário (Resolução Cogire n° 05/2020 e
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Resolução da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro n° 
2191/2020).
Apuração da eficiência de análise dos processos recebidos.
Apuração do tempo médio de emissão das licenças.
Elaboração de índice de proporção de atividades de baixo risco nas empresas 
constituídas, de processos em exigência, e de eficácia da fiscalização 
orientadora.
Capacitação dos servidores para o auto monitoramento dos tempos de 
emissão das licenças.
Apoio para a geração de dados que demonstrem a eficiência dos novos 
processos e dos fluxos implementados.
Previsão de 140 horas de consultoria, divididas em dois módulos de 70h cada. 
Previsão de 5 reuniões, por módulo, de forma remota e/ou física, além do 
suporte e das atividades desenvolvidas remotamente.
Formato da consultoria: híbrido (a depender do momento sanitário).

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE
LICITAÇÃO E RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA

A contratação do SEBRAE por parte do município é dispensada da realização de 
licitação por satisfazer, aquela entidade, os pressupostos do art. 24, XIII, da Lei Federal n° 
8.666/93.

Os processos de dispensa de licitação para contratação de instituição brasileira 
enquadrada na hipótese de dispensabilidade do mencionado inciso XIII, do artigo 24, deverão 
ser instruídos com: a) Justificativa para a contratação e necessidade de sua dispensa; b) 
Justificativa da escolha da instituição; c) Justificativa do preço; d) Previsão orçamentária; e) 
Estatuto Social da instituição, para demonstrar ser instituição brasileira, sem fins lucrativos e 
possuir dentre suas finalidades sociais a pesquisa, o ensino, o desenvolvimento institucional 
ou ser entidade dedicada a recuperação social do preso; e f) Certidões, no mínimo 03 (três), 
expedidas por pessoas jurídicas de direito público, como prova de reputação ético- 
profissional.

Abaixo temos o parecer do Jurídico do Sebrae/RJ a respeito a inexigibilidade de 
licitação:

Assim, incialmente, cumpre esclarecer que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas - Sebrae é uma entidade associativa de direito privado, sem fins 
lucrativos, instituída sob a forma de Serviço Social Autônomo, regida pela Lei n° 8.029, de 12 
de abril de 1990, que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e 
pequenas empresas. Desta forma, comprova-se que o Sebrae é uma instituição brasileira com 
ausência de finalidade lucrativa.
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O Sebrae atua com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do 
processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado 
e atendem desde o empreendedor que pretende abrir seu primeiro negócio até pequenas 
empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado.

Quanto a previsão estatutária do serviço, é importante esclarecer que os objetivos do 
Sebrae/RJ foram determinados no Artigo 5o de seu Estatuto Social, em anexo, vejamos:

“Art. 5o - O SEBRAE/RJ, no seu âmbito territorial de atuação, tem por objetivo 
fomentar o desenvolvimento sustentável, a competitividade e o aperfeiçoamento 
técnico das microempresas e das empresas de pequeno porte industriais, comerciais, 
agrícolas e de serviços, notadamente nos campos da economia, administração, 
finanças e legislação; da facilitação do acesso ao crédito; da capitalização e 
fortalecimento do mercado secundário de títulos de capitalização daquelas empresas; 
da ciência, tecnologia e meio ambiente; da capacitação gerencial e da assistência 
social, mediante a execução de ações condizentes: com as políticas, diretrizes e 
propriedades de aplicação de recursos, atos, resoluções, programas e projetos 
aprovados pelo Conselho Deliberativo Nacional do serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas, órgão e entidade esses doravante designados 
simplificadamente neste instrumento como CDN e SEBRAE (...)”

Ressalta-se que o parágrafo primeiro do artigo 5o de seu Estatuto Social prevê a 
possibilidade de venda de serviços, desde que intrinsecamente ligados aos seus objetivos e 
que os resultados auferidos sejam aplicados na manutenção de suas atividades:

“Parágrafo Primeiro -  O SEBRAE/RJ poderá eventualmente promover a venda de 
produtos e a prestação de serviços intrinsecamente ligados aos seus objetivos, desde 
que os resultados auferidos sejam aplicados na manutenção das atividades previstas 
neste Estatuto.”

Para viabilizar o desenvolvimento sustentável das empresas que compõem o público 
alvo do SEBRAE, a entidade atua em quatro grandes frentes fundamentais, quais sejam: (i) a 
articulação de políticas públicas que criem um ambiente institucional mais favorável; (ii) o 
acesso a novos mercados; (iii) o acesso à tecnologia e inovação; e (iv) a facilitação e 
ampliação do acesso aos serviços financeiros.

Na primeira frente de atuação, voltada às políticas públicas, a instituição busca 
interagir junto às três instâncias de governo, no sentido de sensibilizar, estimular e auxiliar no 
desenvolvimento de políticas governamentais voltadas para às micro e pequenas empresas.

No que toca à viabilização de acesso a novos mercados, o SEBRAE realiza pesquisas, 
busca desenvolver metodologias de análise que dêem suporte à gestão das micro e pequenas
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empresas, desenvolve e executa produtos, programas e serviços que permitam a aproximação 
entre a oferta e a demanda, bem como auxilia que as empresas busquem novas oportunidade 
de negócio.

De outra parte, a área de acesso à inovação tecnológica promove ações de consultoria 
individual e desenvolve programas que proporcionem aos empresários o acesso à tecnologia 
básica nas áreas de metrologia, certificação, segurança alimentar, eficiência energética e 
práticas de gestão ambiental.

Por ser um serviço social autônomo e, portanto, criado por lei, impõe-se a análise da 
missão que lhe é atribuída no artigo 9o da Lei n° 8.029/90, com redação dada pela Lei n°

Paralelamente, no artigo 5o do Estatuto Social do SEBRAE, consta que a entidade tem 
por objetivo, dentre outros, fomentar “o aperfeiçoamento técnico das microempresas e das 
empresas de pequeno porte industriais, comerciais, agrícolas e de serviços, notadamente nos 
campos da economia, administração, finanças e legislação.”

Isto posto, é inerente à incumbência do SEBRAE o desenvolvimento de programas, 
projetos e atividades voltados ao desenvolvimento da relação entre as micro e pequenas 
empresas e a Administração Pública; as instituições financeiras e de ensino, públicas e 
privadas; os centros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, públicos e privados; dentre 
outras.

Considerando que a previsão de atividade do SEBRAE e volta-se à persecução de 
objetivos socioeconômicos previstos, não há como negar que dela se infere a incumbência 
legal e estatutária de promover o desenvolvimento de instituições públicas e privadas, a 
viabilizar seu pleno enquadramento na hipótese de dispensabilidade de licitação também 
quanto a este requisito.

Quanto a notoriedade e experiência, é fato que ao longo de quarenta anos de 
existência, paralelameníe às diversas mutações de nomenclatura, de origem de recursos, de 
natureza jurídica, entre outras mudanças, a entidade acompanhou as alterações de cenários 
micro e macro econômicos, a implantação de novas políticas econômicas, o abrupto 
desenvolvimento tecnológico, a globalização, dentre outras muitas, sempre tendo a missão de,

8.154/90:

“Art. 9o Compete ao serviço social autônomo a que se refere o artigo anterior 
planejar, coordenar e orientar programas técnicos, projetos e atividades de apoio às 
micro e pequenas empresas, em conformidade com as políticas nacionais de 
desenvolvimento, particularmente as relativas às áreas industrial, comercial e 
tecnológica.”
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em colaboração com o Estado, fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas 
brasileiras e de inseri-las em novos paradigmas e conceitos.

Com isso, a entidade ganhou experiência, notoriedade, credibilidade, tomando-se 
inquestionavelmente a instituição de referência no país em seu ramo de atuação. Comprova- 
se tal alegação não só por meio do histórico de atuação do Sebrae, mas também por 
documentos ora juntados, como contratos de prestação de serviço celebrados com diversas 
entidades da Administração Pública.

Diante do acima exposto, conclui-se que a contratação com do SEBRAE/RJ para a 
prestação de serviços intrinsecamente ligados aos seus objetivos, desde que os resultados 
auferidos sejam aplicados na manutenção das atividades previstas em seu Estatuto Social, 
atende aos requisitos de dispensa de licitação estabelecidos no inciso XIII, do artigo 24 da Lei 
8.666/93.

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

A realização das soluções que compõem esta proposta de trabalho, abrange a melhoria 
do ecossistema de negócios, e inclui consultorias para o aperfeiçoamento da governança e 
atuação em redes, além da geração de mais oportunidades de negócios, a partir da 
simplificação e racionalização dos processos. É um importante mecanismo para garantir 
condições favoráveis à disseminação do empreendedorismo, melhorando os resultados dos 
indicadores de qualidade de vida dos cidadãos e daqueles que empreendem, gerando trabalho 
e renda nas localidades.

4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A justificativa de preços não deve se pautar em eventuais consultorias similares 
existentes no mercado, haja vista que estamos diante de objeto singular, que não pode ser 
comparado objetivamente sob nenhum aspecto com outros.

Por isso, para demonstrar a razoabilidade de preços na presente contratação, a empresa 
escolhida demonstra que os preços ofertados para esta SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FAZENDA guardam consonância com os preços que pratica no mercado, isto é, ofertados 
para outros órgãos e/ou entidades, conforme documentos anexados aos autos.

Sobre isso, vale citar o Acórdão n° 522/2014 -  Plenário -  TCU:

o preço a ser pago deve ser compatível com aquele praticado no mercado,
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situação essa a ser comprovada pelo (omissis) mediante a juntada da documentação 
pertinente nos respectivos processos de dispensa, incluindo, no mínimo, três 
cotações de preços de empresas do ramo, pesquisa de preços praticados no âmbito 
de outros órgãos e entidades da Administração Pública ou justificativa 
circunstanciada caso não seja viável obter esse número de cotações, bem como 
fazendo constar do respectivo processo a documentação com probatória 
pertinente aos levantamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado”. 
(Grifamos) (TCU, Acórdão n° 522/2014, Plenário, Rei. Min. Benjamin Zymler, j. em 
12.03.2014.)

Da mesma forma, a Orientação Normativa da Advocacia-Geral da União:

Orientação Normativa n° 17/09 - AGU “A razoabilidade do valor das contratações 
decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da 
comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada 
junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente 
idôneos.” (Grifamos.)

5. TÉCNICAS QUANTITATIVAS DE ESTIMAÇÃO DAS UNIDADES E DAS 
QUANTIDADES DE SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS EM FUNÇÃO DA 
DEMANDA E UTILIZAÇÃO PROVÁVEIS E/OU MEMÓRIA DE CÁLCULO 
DE QUANTIDADES;

5.1. Previsão de 150 horas para o eixo Sala do Empreendedor e previsão de 140 horas para 
o eixo Desburocratização -  Visa 2.0.

5.2. Previsão de 8 encontros presenciais no total (a depender do momento sanitário).
5.3. O formato predominantemente será o online.

LO CA L SO LU ÇÕ ES IN V ESTIM EN TO
P la ta fo rm a  o n -lin e  
M ic ro so f t tea m s, ou  local 
se lec io n a d o  p e lo  

m u n ic íp io  cu m p rin d o  as 

re g ra s  sa n itá r ia s  
v ig en te s.

S a la  do  E m p re en d e d o r R $  8 .8 2 0 ,0 0

P la ta fo rm a  o n -lin e  

M ic ro so f t tea m s, o u  local 

se le c io n a d o  p e lo  
m u n ic íp io  c u m p rin d o  as 

re g ra s  sa n itá r ia s  
v ig en te s.

D e sb u ro c ra tiza çã o  -V isa  2 .0 R S 6 .9 6 0 ,0 0

5.4. ETAPAS DE EXECUÇÃO DA CONSULTORIA

5.4.1. Duração total da consultoria para as propostas de ações Sala do
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Empreendedor será de 150 horas.
5.4.2. Duração lotai da consultoria para a propostas de ações Desburocratização - 

Visa 2.0 será de 140 horas, divididas em dois módulos de 70h cada.
5.4.3. Previsão de 8 reuniões no total (3 encontros para ações da Sala do 

Empreendedor e 5 reuniões para ações de Desburocratização -  Visa 2.0), de 
forma remota e/ou física, além do suporte e das atividades desenvolvidas 
remotamente.

5.4.4. Formato da consultoria: híbrido (a depender do momento sanitário).

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1. Obedecendo ao previsto no artigo 73, I, da Lei n° 8.666/1993, os serviços serão 
recebidos da seguinte maneira:

6.2. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 02 (dois) dias úteis da 
comunicação escrita do contratado;

6.3. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observando-se a obrigatoriedade em reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do termo em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis;

6.4. Na recusa de aceitação, por não atenderem às exigências do Contratante, a Contratada 
deverá refazer os serviços, passando a contar os prazos para pagamento e demais 
compromissos do Contratante a partir da data da efetiva aceitação.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. A despesa decorrente deste Termo de Referência, mencionado no item "OBJETO" será 
realizada pela seguinte Classificação:

7.1.1. Programa de Trabalho: 04.122.0001.2064
7.1.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.02
7.1.3. Fonte: 100

V
8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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8.1. DA CONTRATADA

8.1.1. Contratar Instrutor/Consultor credenciado devidamente habilitado para 
aplicar a metodologia das soluções propostas através do SGF -  Sistema 
Gestão de Fornecedores do Sebrae;

8.1.2. Disponibilizar material das soluções SEBRAE para os participantes, que 
compreende material didático em formato virtual, quando houver;

8.1.3. Fornecer as listas de presenças para assinatura dos participantes e/ou link de 
confirmação de participação, quando a solução for realizada remotamente.

8.1.4. Fornecer as avaliações das soluções SEBRAE aplicadas (consultorias) para o 
preenchimento dos participantes;

8.1.5. Acompanhar e monitorar a realização dos serviços contratados;
8.1.6. Executar os serviços no período de 5 meses a partir da assinatura do contrato.

8.2. DA CONTRATANTE

8.2.1. Atuar dentro da legalidade e diretrizes estabelecidas neste Contrato;
8.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas na Proposta Comercial 

encaminhada pelo Sebrae/RJ;
8.2.3. Notificar o Sebrae/RJ, por escrito, sobre quaisquer imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na prestação dos serviços contratados;
8.2.4. Efetuar a divulgação, sensibilização e acompanhamento das ações;
8.2.5. Aprovar a grade de datas de realização da consultoria;
8.2.6. Exercer a fiscalização do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários 

ao seu bom andamento;
8.2.7. Efetuar pagamento ao Sebrae/RJ na forma convencionada e dentro do prazo 

previsto;
8.2.8. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes, 

responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações que der 
causa;

8.2.9. Manter por si, seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre 
quaisquer dados e informações que tiver acesso por ocasião da presente 
contratação, salvo se o contrário for autorizado expressamente pelo Gestor do 
Contrato;

8.2.10. Abster-se de manter qualquer contato com a mídia em geral, seja imprensa 
falada, televisiva ou digital, para a abordagem de qualquer assunto ligado ao 
Sebrae/RJ, sem sua expressa anuência prévia; e

8.2.11. Cumprir integralmente o Código de Ética do Sistema SEBRAE, que será 
encaminhado pelo Gestor ao CONTRATANTE, por e-mail, após a assinatura ^  
deste instrumento.
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9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. O gerenciamento e a fiscalização da contratada caberão aos Servidores designados 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, que 
determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou impropriedades, nos 
termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93 e, nas suas faltas ou impedimentos, aos seus 
suplentes, conforme os arts. 37 e 38 do Decreto Municipal n° 7.349/2019.

9.2. As decisões e providências que ultrapassem a competência do gerente e dos fiscais 
deverão ser solicitadas aos seus superiores para adoção das medidas convenientes;

9.3. Incumbe ao Gerente à prática de todos os atos que lhe são próprios, definidos na 
legislação pertinente, nas especificações dos serviços, inclusive quanto à aplicação das 
penalidades previstas no presente Termo de Referência e na legislação em vigor, 
inclusive atesto e planilhas de medição, observados o contraditório e a ampla defesa, 
de acordo com o disposto no Decreto Municipal n° 7.349/2019 e conforme este Termo 
de Referência;

9.4. A Contratada declara aceitar os métodos e processos de inspeção, verificação e 
controle adotados pela Fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, 
elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações indispensáveis ao 
desempenho de suas atividades;

9.5. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da Contratada, no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e 
às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a municipalidade ou 
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução 
dos serviços contratados não implica em co-responsabilidade da Contratante;

9.6. A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer 
todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações 
necessárias ao desenvolvimento de sua atividade;

9.7. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da contratação, às 
implicações perante os demais órgãos de controle externo e interno municipal ou 
perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da 
execução contratual não implicará em responsabilidade da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ou de seus prepostos, devendo, 
ainda, a Contratada, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento 
imediato à SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO dos 
prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.
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10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado conforme aplicação do serviço e critérios deste Projeto 
Básico de forma única;

10.1.1. As condições para pagamento devem obedecer ao Decreto Municipal n° 
7.349/2019, em especial ao art. 42 e o Anexo II do presente Decreto.

10.2. O pagamento é condicionado à apresentação de Nota Fiscal e será efetuado através de 
depósito em conta bancária indicada pelo fornecedor.

10.3. A emissão da nota fiscal será após a prestação dos devidos serviços e seu pagamento 
observará os procedimentos listados no Termo de Referência;

10.4. A nota fiscal emitida pela CONTRATADA, somente será quitada após expressa 
autorização do responsável nomeado pela CONTRATANTE e dos devidos 
procedimentos dos fiscais do contrato que avaliarão o cumprimento de todas as 
cláusulas contratuais

10.5. Em caso de irregularidade na emissão de documento fiscal, o pagamento será efetuado 
somente a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizado;

10.6. Dos pagamentos serão deduzidos os encargos fiscais, sociais e previdenciários 
previstos e na forma da lei.

11. VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigência do presente contrato, será até a conclusão do pagamento, não 
ultrapassando 06 (seis) meses a partir da data de sua assinatura.

11.2. A data de assinatura definirá também o início da contagem dos prazos.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em caso de inexecução contratual, total ou parcial, erro de execução, mora na 
execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, a Contratada, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal que couber, e com base no art. 87 da Lei 8666/93, 
ficará sujeita às seguintes penalidades:

12.1.1. advertência;
12 .1.2 . multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor total do 

contrato, por um período máximo de 30 (trinta) dias úteis;
12.1.3. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de 

esgotado o prazo fixado na alínea anterior;
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12.1.4. suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Pública;

12.1.5. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública.

12.1.5.1.

12.1.5.2.

12.1.5.3.

12.1.5.4.

12.1.5.5.

12.1.5.6.

12.1.5.7.

A imposição das penalidades de advertência e de multa são de 
competência da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 
ouvido o Gerente do Contrato.
As sanções previstas nas alíneas 1, 4 e 5 do caput desta Cláusula 
podem cumular-se com as das alíneas 2 e 3 e não excluem a 
possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.
As multas serão recolhidas ao Tesouro Municipal, no prazo de 3 
(três) dias úteis contados da publicação no Boletim Oficial do ato 
que as impuser, do qual a Contratada terá conhecimento.
Se no prazo previsto no parágrafo anterior não for comprovado o 
recolhimento da multa, será promovido o seu desconto da parcela 
retida ou da garantia, mediante decisão da autoridade contratante. 
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada antes da 
comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua 
revelação por ato do Município.
As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
exime a Contratada da responsabilidade pelas perdas ou danos 
decorrentes das infrações cometidas.
A declaração da suspensão ou de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública somente será aplicada após 
a ciência da Contratada e depois de desprovido recurso cabível ou 
precluso o prazo para oferecê-lo. O prazo da suspensão será fixado 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, e o interesse do 
Município.
As sanções previstas nas alíneas 4 e 5 do caput desta cláusula são 
da competência do Prefeito. A declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar considerará a natureza e a gravidade da falta 
cometida, as faltas e penalidades anteriores e os casos de 
reincidência.

13. RESCISÃO DO CONTRATUAL

13.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Termo de Referência, por parte da 
Contratada, assegurará à SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA o direito a 
rescisão contratual, mediante notificação, com prova de recebimento, amparada nos
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artigos 77 e 78, incisos I a XII, da Lei n° 8.666/1993
J

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
t

14.1. A modalidade de contratação devera ser a de Dispensa de Licitação com base no art. 
24, XIII da Lei Federal n° 8.666/93, e todos os procedimentos terão que obedecer 
aos critérios da Lei n° 8.666/93 de 21/06/1993 de licitações e contratos e suas 
alterações;

Subsecretário de Planejamento Estratégico

Secretário Municipal de Fazenda
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