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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria técnica 
social na gestão da Proteção Social Básica para realização de acompanhamento e 
monitoramento dos resultados mensais e aprimoramento de indicadores do Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, abaixo descritos: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

Serviço de assessoria técnica social na 
gestão da Proteção Social Básica para 
realização de acompanhamento e 
monitoramento dos resultados mensais 
e aprimoramento de indicadores do 
Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família – PAIF e Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos. 

MÊS 10 R$    0,00 R$    0,00 

 
 
2. DURAgCO DO CONTRATO 
2.1. O prazo de vig攃Ȁncia da contratag愃̀o g de 12 (doze) meses contados da assinatura do 
contrato. 
2.2. O prazo de vig攃Ȁncia da contratag愃̀o serc automaccamente prorrogado quando seu objeto 
n愃̀o for conclu椃Ādo no per椃Āodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021.  
2.3. Quando a n愃̀o conclus愃̀o decorrer de culpa do contratado:  

a) o contratado serc constitu椃Ādo em mora, apliccveis a ele as respectivas sangoes 
administrativas;  

b) a Administrag愃̀o poderc optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotarc as 
medidas admi1tidas em lei para a continuidade da execug愃̀o contratual. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAgCO E DO NCO FRACIONAMENTO  

 
3.1. Atuar de forma preventiva é um dos requisitos para o desenvolvimento da Proteção Social 
Básica no Sistema Único de Assistência Social. Logo, as equipes profissionais desta proteção, 
devem voltar o seu trabalho para o planejamento e execução de ações antecipadoras às 
ocorrências ou ao agravamento de situações de risco social e vulnerabilidades, que podem 
dificultar o acesso da população aos seus direitos sociais.  

Assegurar a integralidade da proteção social e dos direitos é um objetivo fundamental 
na qualificação das políticas sociais, tendo em vista a complexidade das demandas que 
comparecem nos territórios de abrangência do CRAS. Tais demandas por proteção integral 
possuem relação com fatores determinantes que envolvem aspectos políticos, econômicos, 
sociais, culturais, ambientais e relacionais, os quais se revelam nas expressões das 
desigualdades, notadamente sociais, étnico-raciais, de gênero e de ciclo de vida. Por isso a 
importância de abordagens mais ampliadas no âmbito local, com potencial de desencadear 
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processos interventivos que permitam a leitura global das demandas e a construção de 
repostas profissionais e institucionais integradas. 

A Política de Assistência Social tem as seguintes funções estratégicas no campo da 
proteção social: i. assegurar proteção social por meio da prestação de serviços, programas, 
projetos e benefícios para provisão de seguranças socioassistenciais (renda, acolhida, 
convivência e fortalecimento de vínculos socioemocionais, autonomia e sobrevivência a riscos 
circunstanciais); ii. realizar a Vigilância Socioassistencial com a elaboração do diagnóstico 
socioterritorial e o monitoramento das situações de vulnerabilidade e risco, acompanhado dos 
resultados propiciados pelos serviços e benefícios; iii. promover o acesso e usufruto dos 
direitos. 

Em consonância com essas prerrogativas legais,  a assessoria técnica irá de forma 
inovadora e colaborativa por meio de consultas e orientações, instrumentalizar e subsidiar a 
gestão municipal do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e profissionais da equipe de 
Referência do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, sobretudo os técnicos de 
nível médio e superior que atuam no Serviço de Proteção e Atendimento Integral e Serviço 
deConvivência e Fortalecimento de Vínculos para a a garantia plena execução dos objetivos da 
Proteção Social Básica.  

Vale ressaltar, que esta contratação atende ao disposto no Art. 07, § 2o, inciso da Lei 
Federal 7.9 8.666/93 e ao disposto no Art., 16 da Lei Complementar No 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, vimos informar a V. Sa a existência de crédito orçamentário e 
disponibilidade de recurso financeiro para atender as despesas referente ao objeto acima 
mencionado. Estando em compatibilidade e adequação com a Lei Orçamentária Anual, com o 
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.  
 
3.2. A contratação em comento leva em conta projeto a ser desenvolvido pela Secertaria 
solicitante, n愃̀o estando planejado contratag愃̀o de mesma natureza atg o fim do exerc椃Ācio, que 
ultrapasse o valor teto neste per椃Āodo, portanto, n愃̀o haverc fracionamento de despesa.  
 
4. CLASSIFICAgCO ORgAMENT䄃ĀRIA  
4.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo correr愃̀o c conta da dotação abaixo 
especificada:  
 

 07.02.08.244.0007.2.059.3.3.90.30.00/3.3.90.30.07 
 
 
5. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAgCO E O PLANEJAMENTO  
5.1. Esta contratação faz parte das agoes do planejamento estabelecidas pela Secretaria 
solicitante. 
5.2. Para esta contratag愃̀o pode ser adotado o sistema de dispensa de licitag愃̀o, na forma 
eletr漃Ȁnica, pois os pregos obtidos em pesquisa mercadológica permitem, uma vez que alguns 
estão abaixo do limite do disposto no inciso II do caput do art. 75 da Lei no 14.133, de 2021. 
 
6. ENTREGA E CRITGRIOS DE ACEITAgCO DO OBJETO.  
6.1. O prazo de início dos serviços é de até 2 (dois) dias, haja vista a baixa complexidade, 
contados da assinatura do Termo de Contrato. 
6.2. O serviço será recebido pela secretaria solicitante. 
6.3. O serviço será recebido provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responscvel 
pelo acompanhamento e fiscalizag愃̀o do contrato, para efeito de posterior verificag愃̀o de sua 
conformidade com as especificagoes constantes neste Termo de Refer攃Ȁncia e na proposta. 
6.4. Os serviços poder愃̀o ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificagoes constantes neste Termo de Refer攃Ȁncia e na proposta, devendo ser substitu椃Ādos 
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no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificag愃̀o da contratada, cs suas custas, sem preju椃Āzo 
da aplicag愃̀o das penalidades.  
6.5. Os serviços ser愃̀o recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do final 
da prestação do serviço ap漃Ās a verificag愃̀o da qualidade e consequente aceitag愃̀o mediante 
termo circunstanciado. 
6.6. Na hip漃Ātese de a verificag愃̀o a que se refere o subitem anterior n愃̀o ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-c como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo. 
6.7. O recebimento provis漃Ārio ou definitivo do objeto n愃̀o exclui a responsabilidade da 
contratada pelos preju椃Āzos resultantes da incorreta execug愃̀o do contrato. 
 
7. OBRIGAgOES DA CONTRATANTE 
7.1. S愃̀o obrigagoes da Contratante:  
7.1.1. receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no Edital e seus anexos;  
7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificagoes constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitag愃̀o e recebimento definitivo;  
7.1.3. comunicar c Contratada, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substitu椃Ādo, reparado ou corrigido;  
7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da Contratada, atravgs de 
comiss愃̀o/servidor especialmente designado;e  
7.1.5. efetuar o pagamento c Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  
7.2. A Administrag愃̀o n愃̀o responderc por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados c execug愃̀o do presente Termo de Contrato, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorr攃Ȁncia de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados.  
 
8. OBRIGAgOES DA CONTRATADA  
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagoes constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execug愃̀o do objeto e, ainda:  
8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigoes, conforme especificagoes, prazo e 
local constantes no Termo de Refer攃Ȁncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal, na qual constar愃̀o as indicagoes referentes a: marca, fabricante, modelo, proced攃Ȁncia e 
prazo de garantia ou validade;  
8.1.2. responsabilizar-se pelos v椃Ācios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do C漃Ādigo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);  
8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, cs suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Refer攃Ȁncia, o objeto com avarias ou defeitos;  
8.1.4. comunicar c Contratante, no prazo mcximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovag愃̀o;  
8.1.5. manter, durante toda a execug愃̀o do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes 
assumidas, todas as condigoes de habilitag愃̀o e qualificag愃̀o exigidas na licitag愃̀o;  
8.1.6. indicar preposto para representc-la durante a execug愃̀o do contrato. 
 
9. DA SUBCONTRATAgCO  
9.1. N愃̀o serc admitida a subcontratag愃̀o do objeto licitat漃Ārio. 
 
10. DA ALTERAgCO SUBJETIVA  
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10.1. É admiss椃Āvel a fus愃̀o, cis愃̀o ou incorporag愃̀o da contratada com/em outra pessoa jur椃Ādica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jur椃Ādica todos os requisitos de habilitag愃̀o 
exigidos na licitag愃̀o original; sejam mantidas as demais clcusulas e condigoes do contrato; n愃̀o 
haja preju椃Āzo c execug愃̀o do objeto pactuado e haja a anu攃Ȁncia expressa da Administrag愃̀o c 
con4nuidade do contrato.  
 
11. DO CONTROLE E FISCALIZAgCO DA EXECUgCO  
11.1. O contrato deverc ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clcusulas 
avengadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderc pelas consequ攃Ȁncias de 
sua inexecug愃̀o total ou parcial.  
11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag愃̀o ou suspens愃̀o do contrato, o cronograma 
de execug愃̀o serc prorrogado automáticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstcncias mediante simples apostila.  
11.3. A execug愃̀o do contrato deverc ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais 
do contrato, representantes da Administrag愃̀o especialmente designados conforme requisitos 
estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a 
contratag愃̀o de terceiros para assistí-los e subsidic-los com informagoes pertinentes a essa 
atribuig愃̀o.  
11.4. O fiscal do contrato anotarc em registro pr漃Āprio todas as ocorr攃Ȁncias relacionadas c 
execug愃̀o do contrato, determinando o que for necesscrio para a regularizag愃̀o das faltas ou 
dos defeitos observados.  
11.5. O fiscal do contrato informarc a seus superiores, em tempo hcbil para a adog愃̀o das 
medidas convenientes, a situag愃̀o que demandar decis愃̀o ou provid攃Ȁncia que ultrapasse sua 
compet攃Ȁncia.  
11.6. O fiscal do contrato serc auxiliado pelos 漃Ārg愃̀os de assessoramento jur椃Ādico e de controle 
interno da Administrag愃̀o, que dever愃̀o dirimir dwvidas e subsidic-lo com informagoes 
relevantes para prevenir riscos na execug愃̀o contratual.  
11.7. O contratado serc obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem v椃Ācios, defeitos ou 
incorregoes resultantes de sua execug愃̀o ou de materiais nela empregados.  
11.8. O contratado serc responscvel pelos danos causados diretamente c Administrag愃̀o ou a 
terceiros em raz愃̀o da execug愃̀o do contrato, e n愃̀o excluirc nem reduzirc essa 
responsabilidade a fiscalizag愃̀o ou o acompanhamento pelo contratante.  
 
12. DO PAGAMENTO  
12.1. O pagamento serc realizado no prazo mcximo de atg 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal, atravgs de ordem banccria, para crgdito em banco, ag攃Ȁncia e 
conta corrente indicados pelo contratado.  
12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o 漃Ārg愃̀o 
contratante atestar a execug愃̀o do objeto do contrato.  
12.3. A Nota Fiscal deverc ser obrigatoriamente acompanhada da comprovag愃̀o da 
regularidade fiscal, com o envio das certidões de regularidade fiscal abaixo: 
 

 Regularidade para com a Fazenda Federal - Certid愃̀o Conjunta Negativa De Dgbitos 
relativos a Tributos Federais e c D椃Āvida Ativa da Uni愃̀o;  

 Certid愃̀o Negativa de Dgbito do Munic椃Āpio Sede da Empresa (CND Municipal);  

 Certid愃̀o Negativa de Dgbitos junto ao FGTS; 

 Certid愃̀o Negativa de Dgbitos Trabalhistas (CNDT) 
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12.4. Havendo erro na apresentag愃̀o da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes c 
contratag愃̀o, ou, ainda, circunstcncia que impega a liquidag愃̀o da despesa, como, por exemplo, 
obrigag愃̀o financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpl攃Ȁncia, o 
pagamento ficarc sobrestado atg que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hip漃Ātese, o prazo para pagamento iniciar-se-c ap漃Ās a comprovag愃̀o da regularizag愃̀o da 
situag愃̀o, n愃̀o acarretando qualquer 漃Ȁnus para a Contratante.  
12.5. Serc considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
banccria para pagamento.  
12.6. Antes de cada pagamento c contratada, serc realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manuteng愃̀o das condigoes de habilitag愃̀o exigidas no edital.  
  
13. DO REAJUSTE  
O contrato celebrado não será objeto de reajuste.  
 
 
14. ALTERAgOES DO CONTRATO 
14.1. ventuais alteragoes contratuais reger-se-愃̀o pela disciplina do art. 124 da Lei n° 
14.133/2021. 
14.2. Nas alteragoes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei no 
14.133/2021, o contratado serc obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, 
acrgscimos ou supressoes de atg 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato.  
14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poder愃̀o 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  
 
 
15. EXTINgCO DO CONTRATO  
15.1. Constituir愃̀o motivos para exting愃̀o do contrato, a qual deverc ser formalmente motivada 
nos autos do processo, assegurados o contradit漃Ārio e a ampla defesa, as situagoes previstas 
na lei nº 14.133/2021. 
 
15.2. A exting愃̀o do contrato poderc ser:  

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administrag愃̀o, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua pr漃Āpria conduta;  
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliag愃̀o, por mediag愃̀o ou por comit攃Ȁ 
de resolug愃̀o de disputas, desde que haja interesse da Administrag愃̀o;  
III - determinada por decis愃̀o arbitral, em decorr攃Ȁncia de clcusula compromiss漃Āria ou 
compromisso arbitral, ou por decis愃̀o judicial.  

15.3. A exting愃̀o determinada por ato unilateral da Administrag愃̀o e a exting愃̀o consensual  
dever愃̀o ser precedidas de autorizag愃̀o escrita e fundamentada da autoridade competente e 
reduzidas a termo no respectivo processo.  
15.4. A extiing愃̀o determinada por ato unilateral da Administrag愃̀o poderc acarretar as 
consequ攃Ȁncia indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem preju椃Āzo das sangoes previstas na 
Lei 14.133/2021 e no Termo de Refer攃Ȁncia, anexo ao Edital.  
15.5. O termo de rescis愃̀o serc precedido de Relat漃Ārio indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso:  
 

 Relatório dos eventos contratuais jc cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 Relag愃̀o dos pagamentos jc efetuados e ainda devidos; 
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 Indenizagoes e multas. 
  
16. DA GARANTIA DE EXECUgCO  
N愃̀o haverc exig攃Ȁncia de garantia contratual.  
 
17. DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS  
Comete infrag愃̀o administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragoes art. 155 da 
Lei no 14.133, de 2021, quais sejam:  

I. dar causa c inexecug愃̀o parcial do contrato;  
II. dar causa c inexecug愃̀o parcial do contrato que cause grave dano c Administrag愃̀o, ao 

funcionamento dos servigos pwblicos ou ao interesse coletivo;  
III. dar causa c inexecug愃̀o total do contrato;  
IV. deixar de entregar a documentag愃̀o exigida para o certame;  
V. n愃̀o manter a proposta, salvo em decorr攃Ȁncia de fato superveniente devidamente 

justificado; 
VI. n愃̀o celebrar o contrato ou n愃̀o entregar a documentag愃̀o exigida para a contratag愃̀o, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
VII. ensejar o retardamento da execug愃̀o ou da entrega do objeto da licitag愃̀o sem motivo 

justificado; 
VIII. apresentar declarag愃̀o ou documentag愃̀o falsa exigida para o certame ou prestar 

declarag愃̀o falsa durante a dispensa eletr漃Ȁnica ou a execug愃̀o do contrato;  
IX. fraudar a dispensa eletr漃Ȁnica ou praticar ato fraudulento na execug愃̀o do contrato; 
X. comportar-se de modo inid漃Ȁneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
XI. praticar atos il椃Ācitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  
 
17.1 Para tais práticas poderiam ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório 
e a ampla defesa: 
a) Advert攃Ȁncia pela falta do subitem I deste termo de refer攃Ȁncia, quando n愃̀o se jus6ficar a 
imposig愃̀o de penalidade mais grave;  
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos items prejudicados pela conduta 
do fornecedor, por qualquer das infragoes dos subitens I, e II;  
c) Impedimento de licitar e contratar no cmbito da Administrag愃̀o Pwblica direta e indireta do 
ente federativo que ver aplicado a sang愃̀o, pelo prazo mcximo de 3 (tr攃Ȁs) anos, nos casos dos 
subitens II a VII deste termo de refer攃Ȁncia, quando n愃̀o se justificar a imposig愃̀o de penalidade 
mais grave;  
d) Declarag愃̀o de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirc o responscvel de licitar ou 
contratar no cmbito da Administrag愃̀o Pwblica direta e indireta de todos os entes federativos, 
pelo prazo m椃Ānimo de 3 (tr攃Ȁs) anos e mcximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens VIII a 
XII, bem como nos demais casos que justifiquem a imposig愃̀o da penalidade mais grave;  
Na aplicag愃̀o das sangoes ser愃̀o considerados:  
a natureza e a gravidade da infrag愃̀o cometida; 
as peculiaridades do caso concreto; 
as circunstcncias agravantes ou atenuantes; 
os danos que dela provierem para a Administrag愃̀o Pwblica; 
a implantag愃̀o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e  
 
17.1.1. Considera-se comportamento inid漃Ȁneo, entre outros, a declarag愃̀o falsa quanto cs 
condigoes de participag愃̀o, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
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fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo ap漃Ās o encerramento da fase de 
lances.  
 
18. ESTIMATIVA DE PREgOS E PREgOS REFERENCIAIS  
O custo estimado total da contratag愃̀o g de R$ 0,00 (por extenso), conforme quadro disposto 
neste Termo de Refer攃Ȁncia. 
 
19. PROPOSTA COMERCIAL 
As propostas deverão ser encaminhadas pelo link disponível no site da Prefeitura de Palmácia, 
na aba Transparência, em seguida nos botões: Licitações -> Contratação Direta – Lei 
14.133/2021, clicando no processo referente. 
 
 
 

Palmácia, 24 de fevereiro de 2023.  
 

 
 
 
 
 
 

Willyanna Mara dos Santos Luna 
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