
   
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 

CNPJ: 05.846.468/0001-15 – Rua da Saudade, S/N – CENTRO – CEP: 68.170-000. 

 

 
Rua da Saudade, s/nº - CEP: 68.170-000 – E-mail: camarajuruti@gmail.com 

Feliz o Homem Humilde de Coração. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

O presente Termo objetiva o Registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de serviços 

de fornecimento de internet (banda larga, link dedicado, via rádio ou fibra óptica, com instalação inclusa) para 

suprir as necessidades da Câmara Municipal de Juruti-PA, conforme levantamento realizado por esta Tesouraria. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

Justifica-se a presente contratação tendo em vista a necessidade de registro de preço para o Registro de preço 

para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet para suprir as necessidades 

da Câmara Municipal de Juruti, visando atender o fornecimento para todos os setores a ela ligados em suas 

atividades de rotinas, pois sem o qual poderá prejudicar o andamento das atividades diárias desenvolvidas. 

Especialmente no que se refere ao atendimento das normas impostas pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

do Pará e pela Lei de Transparência, que garantem acesso à informação, dando maior publicidade aos atos do 

Poder Público 

A contratação do objeto será realizada através de licitação, cuja modalidade dependerá do valor médio levantado 

para o período de 12 meses, ficando sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Juruti, através da Comissão 

Permanente de Licitação, a realização do certame. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:  

 

         VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
UNITÁRIO 

R$ 
TOTAL R$ 

01 

LINK DEDICADO DE ACESSO À 

INTERNET COM BANDA TOTAL 

GARANTIDA (MÍNIMO 1 MBPS)   480 UNIDADE  255,00 122.400,00 

 

Especificação: Serviço de Instalação, 

Configuração e Manutenção de Link de 

Internet via Rádio ou Fibra óptica, com no 

mínimo 1Mbps.      

 Valor total extenso: 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do futuro contrato, a CONTRATANTE se obrigará: 

4.1. Pagar o valor dos serviços prestados, na forma e condições estabelecidas no contrato. 

4.2. Disponibilizar à CONTRATADA todas as informações necessárias ao cumprimento do Contrato. 

4.3. Aplicar as penalidades estabelecidas no Contrato. 

4.4. Receber os prestadores de serviços de acordo com as regras estabelecidas no Contrato. 

4.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de proceder vistoria/fiscalização no(s) serviços(s) prestado(s), 

sempre que de seu interesse, durante a vigência do contrato. 

4.6. Realizar rigorosa conferência das características dos serviços prestados, pelo fiscal designado pela CMJ, 

somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos 

serviços. (67, da Lei n° 8.666/1993). 

4.7. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados em desacordo com as características estabelecidas  

neste Termo (Art. 76, da Lei n° 8.666/1993). 
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas em futuro contrato e na legislação 

pertinente, as seguintes: 

Executar o objeto do Contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos no pretenso contrato;  

5.1. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE 

ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto do Contrato;  

5.2. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua contratação, 

necessário à execução do objeto contratual, inclusive os encargos relativos à legislação trabalhista.  

5.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou 

pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à contratante ou a terceiros.  

5.4. Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pela CÂMARA MUNICIPAL DE 

JURUTI para a execução do Contrato. 

Encaminhar ao Setor Financeiro da CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI as notas de empenhos e 

respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;  

Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;  

Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela Contratante; 

Notificar, por escrito, à Contratante quaisquer irregularidades encontradas nos serviços prestados; 

Disponibilizar profissional com capacidade técnica compatível com a nota técnica obtida na 

classificação, na CÂMARA para devidas prestações de serviços quando convocado; 

5.5. O objeto deverá ser executado 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante os 12 meses de vigência do        

contrato ininterruptamente. 

 

5.6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica a Câmara Municipal de Juriti de acordo com a Lei Orgânica do Município, dispor sobre os casos omissos 

no presente Termo de Referência.  

  

  

 

_____________________________________ 

PRISCIANNE RODRIGUES DE ARAÚJO 

Pregoeira 
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