
1. O.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto dô prêsente Têrmo de Referência a prêtênsa: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ
pREsTAÇÀo DE sERvrÇos tÉcwrcos E ESpECrALrzADos DE coNsulToRrÀ E AssESSoRTA JURÍDICA TÉcNrcA EM

REvrsÀo LEGTSLATTVÀ pARÂ EsrE MUNlcrPro.

PÀRÀIBÀ
PREFEITI'RÀ MT'NICIPÀT DE MOGEIRO

TERMo DE REEERÊNCÍA

2 . 0 .JusÍtFrcÀTrvÀ
2.1. Para a contratação:
2.1.1.A contrataÇào acima dêscrita, quê será processada nos têrmos destê instnrmênto,
especificaÇôes técnicas ê i.oformações complementares que o acompanham, quando for o caso,
juitifica-se: pela necessj-dade da devida efetivaÇào de serviÇo para suprir dêmanda espêcífica'
óonrnareçÃo DE EMPRESA pARÀ pRBsrAÇÃo DE sERVlÇos rÉcNrcos E ÉsPEcrALrzADos DE côNsuLToRrA E

ASsEssoRrA JURÍDICA TÉcNrcA EM REVrsÃo LEGTSLATTVA PARÃ ESÍE MUNrcrPlo -. consideradâ oportuna
e inprêscindivel, bem cono relêvantê medida dê interêsse público; e âinda, pela nêcêssidade de

desenvolvimento de aÇões continuadas para a piomoÇão de atividades peltlnentes, visando à

maximização dos !êcursos em relaÇão aos objetivos programados, observadas as dlletrizês e mêtas

definidas nâs fexramentas de planêjamento aprovadas.

3.0
3.1

DO SERVIçO
As caractêrlsticas ê especificações do obietÔ da referida contrataÇão são
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5. O.DÀS OBRIGÀÇÕES DO CONTRÀTÀDO

de fe itos,

orscnn,rlNeçÂo
contratação de êmpresa para execuÇão dos serviÇos de: Estudo permanente

visanclo o constante aprimoramento do marco legâl que rege o Município de

Mogeiro. Análise, revisão e apoÍo ào Municipj'o na elaborâÇãÔ de ninutas de

práletos de fei a serem enviados ao poder legistalivo' Emissão de parêce!ês'
quaáao aemanaaao pela contralante, a respeito da interpretaÇâo da legislaÇão
,riq"nt.. Atuar en apoio a equipe do Município em audiêncÍas públicas'
reúniões, seminálios ou eventos na qual tratê do marco l-egâl e institucional'

Àtuar apôiando o chefe do Podel Executivo no fortalecimento do marco Iêgal
do Municipio, propondo sugestõês de nornas regulamentadoras que visem o

regurar cu.p.imãntà dos princípios coastitucionaÍs dê administraÇão púb1ica'
opina. ptr meio de parecer, quando demando, a resPeito de possíveis

ilejafidadàs e quais medialas âp1icáveis a 1uz da lei' TreinaÍ e da! supor:te

a tádos os ,".,ridot"" envolvidos na execuÇão das etapas supramênci-onadas '
transferinclo conhêcimento e diminuinclo as rnconfornídades na apficação da

Iei, de modo a uniformizâr os procedlmentos '

uNroeoi
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iI.O.DO TRÀTÀMENÍO DIFERENCIÀDO 
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4.1.Sa1ienta-sequênareferidacontrataÇão,nãoseráconcedidootraLamentodiferenciadoe
simplificado pu.á u" Micloempresas e Emprêsas dê 

- 
pequêno porte, nos têrmos das disposiÇôes

.or]iidu" nos Àrts. 41 e 4A, àu lui co.pi..entar nó 123/2006, visto êstar prêsentê a condiÇáo

prevista no inciso Iv, do Àrt' 49, do mãsmo diploma legal: LicitaÇão inexigivel - Àrt' 25' II'
àa lei federal n" 8.666/93, altêrada; e Lei federal n" 14'A39/20'
4.2.Noprocesso,poltanto.deverásêrconslderadoquaisquerfornêcêdorouexecutanteempotenciaf
irrã "L'.nqrrua.e 

nos requisitos da norma para as hipôteses de inexígibilidâde dê IicitaÇâo'
inclusive as MÍctoêmpresa, Empresa de Pequeno Porte e Equipârados, nos termos da lêgis1aÇâo

vigentê,

5.0.DÀS OBRrGÀçôsS OO COÚARÀTÀNIE

5.1.Efêtuaropaqamentolelativoaoobjetocontratadoefetivameoterêâ]'izado,dêacordocomas
c1áusulas do ràspectivo contrato ou outtos instrunentos hábeis'
5 - 2 . proporcionar âo contratado todos os mêios necessários para a fiel execuÇão do objeto da

presente contrataÇão, nos termos do correspondente instrumento de ajustê'
5.3.Notificar o contratado sobre qualquei irrêqularidadê encontrada quânto à qualidadê dos

produtos ou serviços, êxercêndo " ,n"it ulnp1" e completa fiscalizaÇão' o que nâo exime o contratado

àu 
",r." 

.."porr"abi1idadês pactuadas e precêitos legais'

6. 1 . Responsabilizar_se Por todos os ônus e ob!igaÇ
t ribut á r ia e trabathista, bem como por todas as dê

título, pêrante sêus fornecedores ou têrcêiros em '
6.2.Substituir, alcando com as despesas decorrentês

âlteraÇõês, imperfeiÇõês ou quaisquêr irr

ões concêrnentes à fegislaÇão fiscal, civil,
spesas e compromlssos assumidos, a qualquer
azâô da exêcuÇão do objeto contratado
, os matêriais ou serviços quê aprêsentarem
equlari-dâdes discrêpantês às exigências do
s somente após o recebj-mento ou pagamênto'instrunento de ajuste pactuado, alnda qu tatado

ESTÀDO DÀ



6.3.Não transferir a outrêm, no todo ou em pêrtê, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇão do Contratante.
6.4.Mantêr, durante a vigência do côntrato ou outros instrrmêntos hábêis, em conpatibilidadê
com âs obrigaçôes assrmidas, todas as condiÇóes de rêgularidade e qualificaÇâo êxigidas no
rêspectivo processo dê conlratação direta por Inêxigibilidade dê LicitaÇáo, conformê o caso,
apresentando ao Contratantê os documentos necessário§, sêmpre que solicitado.
6.5,Emitir Nota Eiscal corrêspondenle à sede ou fiIial da empresa quê êfêtivanente aprêsentou a

documêntação de iegularidade ê qualificaÇão êxigidas quando da instrução do referido Prôcesso
de contrataÇáo direta,
6.6,Exêcutar todas as obrigaÇõês assumidas sempre com observância a meLhor técnica vigente,
enquadrando-sêr rigorosâmênte, dentro dos precêitos legais, normas e especificações técnicas
coraespondêntes .

?.O.DOS PR,LZOS E DÀ VTGÊNCIÀ
7.1.Os prazos máximos de inicio de etapas de exêcuÇão e de conclusáo do objeto da contratação,
que admlte prorrogação nas condições e hipóteses prêvistas no Àrt, 5?, § 1', da Le! 8.666/93,
estão abaixo indicados e sêrão considêrados da âssinatura do contrato ou êquivalênte:
/ l- l- lnrclô: lmedratoi
7.1.2.Conclusão:12 (doze) mesês '
?.2.A vigência da presente contratação será deterrninada: até o final do êxêrcicio financeiro de

2022, considerada da data de assinatura do Iespêctivo instruaento de ajuste; podendo ser
prorroqada nos telmos do Àrt' 5?. da Lêi 8.666193.

8. O.DO RBAJUSTÀI'ENTO
8.1.Os prêços contratados sâo fixos e irreajustávêis no prazo de Ún ano'
8.2.Dentro do prazo de vigiência do contrato e mediante soticitaÇáo do contrâtado, os preÇos

poderáo sofrer rêajustê apàs o interregno de um ano, na mesna proporção da variaÇão verificada
;o IPCA-IBGE acumulâdo, tomando-sê po! basê o mês de aprêsentaÇão da assinatura do contratô,
exclusivamente para as obrigaÇões iniciadas e concluida§ após a ocorrêocia da anualidade.
g.3.Nos reajustes subsequenaes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partÍr
dos efej-tos financeilos do último ieajuste.
8.4,No caso dê atraso ou não divulgaÇão do indice de reajustamento, o contlatante pagará ao

contratado a importância calculada pela úItÍma variaÇão conhecida, Iiquidando a diferenÇa
corrêspondente tão logo seia divulgado o lndice definitivo, Fica o contratado obrigado a

apresê;tara memória de cálculo referente ao rêajustamento dê preÇos do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.
g,5.llas aferiçõe5 finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoliamentê, o definitlvo.
g.6.caso o indicê estabelecido patâ reajustaaento venha a sel extinto ou dê quaLquer forma não

possa mais sêr utilizado, sert adotado, em substituiÇão, o quê vier a sel determinado pêla

1êgis1aÇâo então em viqor.
8.;.Na ;usência de previsáo lêga1 quanto ao índice substituto, as partes ê1eger:ão novÔ índice
oficial, para leajustamento do prêÇo do valor remanêscentê, pol meio de termo aditivo'
8.8.o leajuste poder.á ser realizado por apostilanênto'

9.O,DO PÀCAIIiENTO
9.1.O pagarAênto sêrá realizado mêdiantê processo regular e em observância às normas e

procêdj.mê;tos adotados pelo Contratantê, da seguinte maneila: Para ocorrêr no plazo dê trinta
dias, contados do periodo de adimplêmento '

10 . O. DÀ VERIFTCÀÇÂO DÀ QUÀLTFTCAÇÁO úCNTCE E ECONô}'{TCO-FÍNÀNCEIRA

10.1.senêcessáriaaverificaÇãodaqualificaçãotécnicaeêconômico-financeiladolicitante,a
rêIâÇão dos documentos essenciais 1i;itar-se-á a dêfinida nos Àrts. 30 ê 31 da Lei 8.666/93.

11 . O . DO CRrúRrO DE ACEIIAçÀO DO OBitEÍO

11.1.Executada a prêsente àoatratação e obsetvadas as condiÇóes de adimplêmento das obrigações

pactuadas, os pr;cedimêntos e pra;os para lecebêr o sêu objeto pelo Contr:atante obedecerão'

conforme o cas;, às disposiÇóes dos Arts. 13 a'16, da Lêi 8'666'193'

12. O . DOS PROCEDTITENTOS DE FrgcÀLÍzAÇÃo E GERENCT'ÀÀ',ENTO

12.1.Se.ãodêsignado§pe.locontratântelepresêntantescomatfibuiçõesdêGêstorêriscâ1do
contlato,nostêrmosdanormavigente,espêciaImênteparaâcornpanharêfiscalizar:asuaexecuÇão,
au 

"p"at 
irr.au.rta ? permitida a coniratação de terceiros para a§sistência e subsidio de informaÇões

pêrtj.nêntes a essas at r ibuiÇões .

13.0.DÀS SàNÇõES ÀDtdNr sERÀÍrvÀs
13.1.ÀrêcusainjuStaêmdeixardêcrrmpri!asobrigaçõêsas§umldâsepleceitoslegais,sujeitará
o contratado, garantida u-pià"iu defesa, às seguintes penatidadês prêvistas nos Àrts' B6 ê 87

da Lei 8.666193: a - adveitência; b - mufta de mora de O,5t (zero virgula cinco por cênto)

aplicadê sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega' no inicio ou na exêcuÇáo do

objetodacontrataÇãoic-multâdelot(dezporcênto)sobiêovalolcontratadopefainexecução
totar ou parciaf do .o.ra.ufo, d - suspensão iemporária de participar em ricitaçáo e impedimênto

de contratar corn a aaml.tistrlção, por pra'o de tlé oz (aoi") anos; ê - dêclaração dê inidoneidade

para licitar ou contratar com a ÀdministraÇão Púbfica enquanto perdurar:êm os motivos

detêrminantês dâ puniÇão o,., uai q". seja promovida sua rêabilitação perantê a própria autÔridadê

que aplicou a penalidaate; f - s imuttanearnente, qualquer das penalidades cablveis fundamêntadas

na Lêi 8.666193 
---,r,'Í-,-\l



13.2,Sê o val-ôr da multa ou indenizaçâo dêvida náo for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicaÇáo ao Contratado, será automaticamênte descontado dâ primêira parcela do pagamento a
quê o Contratado vier â fazêr jus, acrescido dê juros moratórios dê 1g (um por cênto) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
13.3.Após a aplicaçáo de qualsquer das penalidades previstas. realizar-se-á comunicaÇão êscrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, êxcluidas as penalidades de âdvertência ê multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento lega] da punição, inforrnândo ainda que o fato
será legistrado no cadaslro colrêspondente.

1{. 0.DÀ COMPENSÀÇÀO FINANCEIRÀ
14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instnrmento/ ê desdê que o

Contratado não tenha concorrido de algr]ma forfta para o atraso, será adnitida a compensaÇáo
financeira, devida desde a data limite fixada para o paqamento até a data correspondente ao
efetivo pagâmênto da palcêla. Os encargos moratórios devidos êÍl razão do atraso Do pagamênto
serâo calculados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM: N x vP x I, onde: EM: êncargos
moratórios; N : númêro de dias entre a data prevista para o pagamento ê a do efêtivo pagamento;
Vp = valor da parcelâ a ser paga; e T: indice de compensaÇâo financeira, assim apurado: f =
(TX + 1OO) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nôs úItimos dozê meses ou, na
sua falta, um novô indice adotadô pêlo Governo Federal quê o substitua. Na hipótese do referido
índice êstabelecido paiâ a compensaÇão financêira venha a sêr extinto ou de qualquêr forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a sêr determj'nado pela
IegislaÇão então êm vigor.

Moge i ro PB,

Secretário

Janeíra de 2022.
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