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Câmara Municipol
de Coelho Neto

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

1.1

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SfeRVIÇOS DE
ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Destina-se atender ao funcionamento das ações desenvolvidas pela Câmara Municipal, durante o
exercício de 2021. Com o fito de suprir necessidades no âmbito organizacional legislativo na tomada
de decisões da Câmara Municipal de Coelho Neto — MA. objetivando o aperfeiçoamento no
desempenho das atividades rotineiras, a identificação de falhas involuntárias, apresentação
recomendações voltadas ao aprimoramento da execução dos sennços para atender os órgãos de
controle interno e externos, cabendo orientar as ações gerenciais nos casos em que se constatar a
inobservânda às normas e legislação vigente. Os serviços a serem contrat^tos erKpjfâcfram-se em
atividades materiais acessórias, instaimentais ou complementares à ár^ de competência legal do
órgão licitante, não inerentes às categorias fundonais abrangidas por seu respectivo piano de cargos.
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatído entre os empregados da Contratada e a
Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalídade e subordinação
direta.

Z.SERVIÇOS:

Item Descrição
Serviços de Assessoria e Consultoria à Comissão
Permanente de Lidtação, conforme segue: Fases do
processo licitatório: Fase interna ou preparatória; Fase
externa; Duração de cada fase; Burocracia do processo
licitatório Elaboração do projeto básico/executivo, quando for
o caso; Elaboração do termo de referência (pregão), quando
for o caso; Processo e Procedimento da Lidtação:
Aplicabilidade das modalidades de lidtação; Regimes de
execução; Tipos de lidtação; Dispensa e a Inexigibílidade de
licitação; Habilitação nas lidtações (Habilitação jurídica;
Regularidade fiscal; Qualificação técnica; Qualificação
econômico-financeira; Cumprimento ao disposto no indso
XXXIII, do art. 7® da Constituição Federal); Registro Cadastral
de Licitantes; Procedimento e julgamento das licitações
(Classificação das propostas; Desdassífícação das
propostas; Revogação e nulidade da licitação); Adjudicação;
Homologação; e Contratos administrativos. Definições do
objeto: Compra; Contratação de obra; Contratação de
serviço; Alienação; Locação; Concessão ou Permissão;
Dispensa e Inexigibilidades de Licitação (Em que situação
poderá ser usada; Formalização do processo - prazos;
Ratificação pela autoridade competente; etc.); Modalidades
de licitação: Como escolher a melhor modalidade de acordo
com o objeto a ser contratado; Como calcular o valor do
contrato para não fracionar a despesa; Planejamento e
elaboração do Edital de Licitação, Recursos: Forma
administrativa e judicial; Prazos e procedimentos; O processo
de habilitação das empresas: Registros Cadastrais;
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