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TERMO DE REFÊRENCIA 

1.0. OBJETO 

1.1. A presente licitação terá por objetivo a seleção das propostas mais vantajosas para 

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E RALIZAÇÃO DE CONCURSO 

PUBLICO ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT. 

2.0. DA SECRETARIA PARTICIPANTE 

2.1.  DA SECRETARIA GESTORA:  

Secretaria Municipal de Administração. 

 

3.0. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE   

ITEM QNT ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

01 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, 

ELABORAÇÃO E RALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 

ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ-MT. 

4.0 FORMAS DE PAGAMENTO E RECURSOS 

 

4.1. O pagamento será efetuado em até o 10 (dez) dias após a apresentação da Nota 

Fiscal Eletrônica Fatura discriminativa, pagos conforme execução, de acordo com os 

serviços realizados pela CONTRATADA, desde que esteja devidamente atestada pela 

secretaria competente e fiscal de contrato.  

4.2. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal esta será devolvida ao 

fornecedor, para as correções necessárias, com as informações que motivaram sua 

rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

4.3. Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas 

hipóteses previstas no Art. 6 inciso LVIII, e artigo 136 inciso I da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

4.4. Os recursos utilizados para o pagamento do objeto licitado são oriundos de 

Recurso Municipal, Estadual e/ou Federal. 

 

5. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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5.1.1 Analise da legislação e elaboração/auxilio na elaboração de todos Editais 

(abertura complementares, homologação, etc) conforme legislação Vigente exigida; 

5.1.2 Elaboração das questões e impressãode todos os cadernos de provas em local 

próprio (não terceirizamos a impressão dos cadernos de provas); 

5.1.3 Orientação de fiscais para aplicação das provas assim como treinamento para 

realização de inscrições em local definido pela contratante, caso seja necessário; 

5.1.4 Todo Concurso Publico será realizado por intermédio gerenciamento eletrônico 

via web e inscrição, havendo ou não cobrança de inscrição (caso ocorra esta, será via 

boleto bancário); 

5.1.5 Gerenciamento via web de publicações, informativos, recursos administrativos e 

resultados; 

5.1.6 Elaboração das provas; 

5.1.7 Aplicação das Provas; 

5.1.8 Correção eletrônicas das Porvas; 

5.1.9 Elaboração de relatório final do Concurso Publico; 

5.2. Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 

estranho à vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu 

cumprimento, será examinado pedido de prorrogação.  

5.3. A empresa registrada no contrato será responsável por executar os serviços que 

atenda integralmente às características e especificações consignadas em sua 

proposta, além de toda a legislação pertinente em vigor, bem como observar as 

condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua 

integridade.  

5.4. A Secretaria Municipal de Administração, juntamente com fiscal de contrato 

acompanharão a qualidade dos serviços, verificando suas características, devendo 

notificar qualquer ocorrência de irregularidades, via protocolo.  

5.5. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de 

pagamento será suspenso e considerado a execução em atraso, sujeitando-o à 

aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras 

sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.  

 

6. DO REGIME DO OBJETO E DO PRAZO 

6.1. Para os serviços em tela será formalizado um contrato, estabelecendo em suas 

cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes e em 

conformidade com o Termo de Referência.  

6.2. O prazo de vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data 

de sua assinatura. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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7.1.Responsabilizar-se pela composição da matéria, dentro da melhor técnica e 

qualidade, publicando-a na forma e data indicadas. 

7.2 Responsabilizar-se pela republicação da matéria, sem ônus para o 

CONTRATANTE, nos casos de incorreções na edição do primeiro dia útil subsequente 

ao da publicação equivocadamente realizada.  

7.3 Sanar sem ônus ao CONTRATANTE, todas as falhas técnicas que porventura 

venham a ocorrer, no prazo máximo de 2 (duas)  horas contadas do recebimento da 

solicitação, via correio eletrônico; 

7.4 atender os chamados do CONTRATANTE com a máxima presteza, para fins de 

esclarecimento de eventuais pendências, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas, contadas do recebimento da solicitação; 

7.5 não alterar o veículo de publicação, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Administração do CONTRATANTE; 

7.6 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na contratação; 

7.7 responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua 

ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais 

a que estiver sujeita; 

7.8 não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços 

discriminados, sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE; 

7.9 não utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 

quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de 

visita, anúncios e impressos, sem o consentimento prévio e por escrito do 

CONTRATANTE; 

7.10 não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem 

prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 

7.11 não caucionar ou utilizar o Contrato para quaisquer operações financeiras, sob 

pena de rescisão contratual; 

7.12 disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes; 

7.13 manter atualizados o endereço comercial, de e-mail e os números de telefone 

7.14. Todas que constarem no Contrato e seus anexos; 

 

Nova Maringá – MT, 20 de Janeiro de 2023. 

 

 
 

PAULO DA SILVA PEREIRA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 


