
ESIÀDO DÀ PÀtÀÍBÀ
PREÉEITUBÀ MI'NICIPÀI DE MOGEIRO

TERMO DE REEERÊNCIÀ

1.0.DO OBJETO
1,1.Constitui objeto do preseote Têrmo dê Refer.ência a pretensa:
PARA SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PROMOÇÃO DE CONSULTORIA E

SECRETARIA DE ÀÇÃO SOCIAÍ, E CONSELHO TUTELAR DESTE MUN]CIPIO.

CONTRÀTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
ÀSSESSORIA JURÍDICÀ JUNTO À

2.O.JUSTIFICÀTTVÀ
2.1.Para a contratação:
2 . 1. 1 .À contrataÇão acima dêscrita, que sêIá processada nos te.mos deste instrumento,
especificaÇões técnicas e inforrôaÇõês compl-êmeotarês que o acompanham, quando for o caso,

lustifica-se: Pela necessidade dâ devida êfetivaÇão de sêlviço pala suprir dêmanda espêcifica -
óoNrnaraÇÃo DE pESsoA FÍsrcA pÀRÀ sERVrÇo rÉcNrco EspÉc1ÀLrzÀDo NÀ PRoMoÇÀo DE CoNSULToRTA E

AsSEssoRTA JURÍDICA JUNTo À SECRETARTA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELÀR DESTE MUNICIPIO _,

considetada opottuna e imprescindívef, bem como lelevante mêdida de interesse público; ê ainda,
pela necessiàade de desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoÇáo dê atividades
pertinentes, visando à maximizaÇáo dos !êcu!sos em relaÇão aos objetivos programados, obsêrvadas

às diretrizes e netas dêflnidas nas fêrramentas de planejamento aprovadas '

3.0
3.1

.DO SERVrÇO

.As características e especificaçõês do obieto da refêrida contrataÇáo são:

cóDr@ DrscRn'ÍrNÀçÀo
IsERVIÇoTÉCNICoESPECIÀLIzÀDoNAPRoMoÇÀoDECoNSULToRIÀEASSESSoRIA

JURÍDrcÀ JUNTo À SECRETARTA DE AÇÀo socrÀL E coNsEr'Ho rurELÀR DESTE

l,iuNrcrpro, ENVoLVE A ELABoRÀÇÀo DE DocuMENTos, PETÍÇÔES, REsPosrÀs À

SOLICITÀÇÔES JUDICIÀIS E MINISTERIÀIS, ESTUDOS JUR1DICOS, ACOMPANHAMENTO 
, 
E

AssESsoRÀMENTo EM ÀuDrÊNcrAs, PRorocolos E ACoMPÀNHÀI4ENToS DE PRocESso' ÀLEM

DEoRIENTÀÇÃoTÉCNICÀAoSPRoFISsIoNAISDÀSECRETARTÀECoNsE],HoTUTEIAR.

{.O.DO TB,ATÀ}íENIO DTFERENC!àDO PÀRÀ UEIEPP
4.1.Sa1ienta-se que na refêrlda contrataÇão, náo será concedido o tratamênto diferenciado e

simpfificaao putá u" Microempresas ê Empresas de Pêqueno Portê' nos termos das dispÔsições

"or.riidu" 
nos Àrts. 4.7 ê 4g, àa lei compiementar n" 723/2AA6, vlsto estar prêsentê a CondiÇão

prevista no inciso IV. do Àrt. 49, do màsmo dlploma legal: Licitação inêxigívêl- - Art' 25' II'
àa Lei rederal n' 8.666,/93, alteÍada; e Lei Eêderal n' 14'039/20'
4.2.Noprocesso,portanto,devêráserconsiderâdoquaisquer:fornecêdo,ouexecutantêempotencial
q,.rã 

".'..ql,ua.e 
nos requisitos da nôrma pâra as hipôteses de inexigibitidadê de licitaÇão'

inclusivêasMicroêmpresa,BmplesadePêquenoPorteeEqui-parados,nostêImosdâlêgislação
vigente.

5.0.DÀS OBRICÀÇõES DO CONTRÀÍÀNTE

5,1.Efetuar o fagaroento relativo ao objêto contratado êfetivamente reallzado, de acordo com as

cláusulas do ràspectivo contrato ou outros instn'mentos hábêis'
5, 2 . Proporcionar ao Contratado todos os meios nêcêssálios pâra a fief êxecuÇão do objeto da

presentà contrataÇão, nos termos do corlespondênte instrumênto dê ajuste'
S.3.Notificarocontlatadosobrequalquerirlegularidadeencontladaquantoàqualidadedos
produtos ou servj-ços, êxercêndo 

" 
,ui" uIIIpl" e completâ fiscalizaÇão' o que nâo exime o Contratado

á" 
"l.ru" 

." 
"potts 

abi I idades pactuadas e preceitos legais'

6.0.DÀS OBRIGÀçõES DO CONERÀTÀDO

6.1.Rêsponsabilizar-sê por todos os ônus ê obrigaÇÔes concelnêntes à legislaÇáo fiscal' civil'
tributária e trabalhista, bem como por todas ês despesas e compromissos assumidos, a qualquer

título, pêrante seus fornecedores ou terceitos em razáo da êxecuÇáo do objêto contratado'
6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentês, os matêriais ou sêrviÇos quê âpresêntarên

defêitos,altêlaÇôes,impêrfeiçôêsÔuquaisquêrirrêgularidadêsdiscrepantesàsexiqênciasdo
instrumeotodeajustepactuado,aindaqr.:econstatadossomenteapósÔIecebimentooupagamento.
6-3.Nào transfeaia " o,rt.aa, 

-no 
todo ou'êm partê, o obieto da contrataÇão, safvo mediante prévia

UNIDÀDE
UND

QUÀI(!IDÀDE
10

e explessa autorizaÇão do CÔntratante
6-4.Manter, durante a vigência do co
com as obrigaÇÕes assumidas, todas
rêspectivo processo de cont rataÇão

rêsentando ao Contlâtantê os documên

ntrato ou outros in§trumêntos hábêis, em compatj-bil idade
as condições de regularidadê e qualificaÇão exigidas no

dirêta por Inexigibilidade de Licltaçâo, conforme Ô caso'
tôs necêssários, semprê quê solicitado.
à sede ou filiaI da emprêsa quê efetivamênte aple tou a

icaÇáo êxigidas quândo da instrução do referido
ap
6.5. Emilir Nota Ei scal
docrmentaÇão de regula
de contrataÇâo direta.

correspondente
ridade e qualif



6,6.Executar todas âs obrigaÇÕes assumidas sempre con obsêrvância
enquadaando-se, rigorosaÍrentê. dentro dos preceitos legais, norÍnas
corrêspondentes .

7.O.DOS PRÀZOS E DÀ VIGÊNCIÀ
7,1.os prazos máximos dê inicio de êtapas de êxecuÇáo e dê conclusão do
que admitê prorrogaÇão nas condições e hipóteses prêvistas no Alt' 5?,
estão abaixo indicados e sêrão considerados dâ assinatura do Contlato ou

1.Início: Ímediato;
2.Concfusão:10 (dez ) mêses.
A vigência da prêsênte contrataÇào será detêrminada: até o final do

, considerada da data dê assinatura do respectivo instmmênto

a melhor técnica
ê especi f icaÇôes

vi gênte,
t écni cas

1 .1.
1.L.
'7.2.
2422

8.0
8.1
8.2

8.3
dos
8.4

objeto da contratação,
S 1', da Leí 8.666/93'
equivalentê:

exercício financeiro de
de ajuste; podêndo ser

prorrogada nos ternos do Art' 57, da Lei 8'666/93.

pod
nÔ

.DO REàJUSTÀ!'ENTO

.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de r'm ano'

.Deniro do prazo de vlqênci-a do contrato ê mêdiantê solicitâÇão do Contratado, os preÇos

erão sofrêr reajuste após o intelregno de um ano, na mesma proporÇáo da variaÇâo vêrificada
IPCA-IBGE acumulado, tomAndo-Se por ba§e O mêS dê apresentação dâ assinatula do contrâto'
lusivamente para as obrigaÇÕês iniciadas e concl-uidâs após a ocorrência da anual-idade.
.Nos reajustes subsequentês ao praimeiro, o inte!Iêgno mínimo de uIn ano será contado a partir
êfeitos financêiros do último rêajuste.

.No caso de atraso ou náo divutgaÇão do índice de reâjustamento, o contratante pagará ao

processo lêgular e em observância às normas e

sêguinte maneira: Para ocorrer no prazo dê trinta

condiÇões dê adimplemento das obrigaçôes
seu objêto pe1ô Contratantê obedêcerão,
Lêi 8.666/93.

contratado a importância câIculada pela ú1tima valiaÇão conhecida, liquidando a difêIenÇa
correspondênte tão logo seja divulgado o índicê definitivo. Eica o Contratado ob!igado a

aprese;tar: mêmória de cá1cu1o refexente ao reajustamento de preÇos do valor rêmanescentê, se11prê

que este ocorrer.
8.5.Nas aferiçôês fi-nais, o indice utilizado pala reajuste sêrá, obrigatoriamênte, o definitivo.
8.6,Caso o índice estabelecj"do para reajustâmento vênha a sêr extinto ou dê qualquêr forma não

possâ mais sêr utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser dêterminado pêIa

legislaçâo então em vigor.
g.i.Na àusência de previsão lêga1 quanto ao indicê substituto, as partês elegerão nôvo indice
oficial, para reajustamento do prêÇo do valor rêmar1êscente, por Inêio de têrmo aditivo'
8.8.O rêajuste poderá ser reafizado por apostilâmento'

9.0.DO PÀSâIíENTO
9.1.o pagamênto será rêalizado mediantê
procedimentos âdotados pêIo Cootlatantê, da
dias, contados do pêliodo dê adimplêmentÔ '

10.O.DÀ VERTFTCÀÇÃO DÀ QuÀrrFrcÀÇÂo úcxrca É EcoNôMrco-FrnÀNcErn',À
10.1.sê necessária a verificaÇão da qualificaÇáÔ técnica e econômico-financeira
relaÇão dos docuftentos êssenciais limitar-se-á a definida nos Arts 30 e 31 da

do licitante, a
I,ei 8.666,/93.

11.O.DO CRrrÉRrO DE ÀCErTÀÇÂO DO OBJEIO

11.1.Executada a presente contrataÇão ê observadas as
pactuadas, os procêdimentos ê prazos para rêcêber o

tonfo.ne o caso, às disposições dos Àrts' ?3 a 16, da

t 2. o . Dos PRoCEDTITENTOS DE rrscAr,rzÀçÃo E GERENCTÀÀíENTO

12.1-Serão designados pelo Contlatantê lepresentaote§ com atribuições de Gêstor e Eiscaf do

contrato, nos têrmo§ da norma vigentê. espêcialmente para acompânhar ê fiscalizar â sua êxecuÇào'

respectivamente,permitidaacon-trataçâo-dêtercêirosparaassistênciaesubsidiodêinformaÇôes
pêrt i nenles a essâs a!r-LbuiÇôês.

13. O. DÀS SÀIIçõES ÀDrdrNrsrRÀtrvÀs
i:.r,a...r"á injusta em aeixar de cumprir as obrigâções assumidas ê plecêitos 1êgais, sujeitará
oContratado,garantidâapréviadefesa,àsseguinte§penalidadêsprêvistasnosÀrts'86e87
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zêlo virgula cinco por cento)

aplicada soblê o valor do contrato por dia dê atraso na entrega' no inicio ou na execuÇão do

objêto da contrataÇáo; c - multa ae iOt (aez por cento) sobre o valor contratado pela inexêcuÇáo

total ou parcial do contrato; d suspensão iemporária de participar em licitaÇão e impedimento

de contratar com a AdministraÇão, po. prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão dê inidonêidade
parâ licitar ou contratar com a AdministraÇâo Púb1icâ enquanto perdurarem os motivos

detêrmj.nantes da punição ou até quê seja promovida sua rêabilitação perante a própria autoridade

!,_re aprico,] a penalidade; f - s imuttaneamente, qualquer das pênatidades cabívêis fllndamêntadas

na Lêi 8.666193.
13.2.se o valor da mutta ou indenização devida não for rêcolhido no prazo de L5 dias ryós a

comunicaçáoaoContlatado,seláautomaticamentêdêscontadodaprimeiraparcêladopagamentoa
que o Contratado vier a tazer jus, acrêscido dê iuros molatórios dê 1t (um por cento) ao mês'

ou, quando for o caso, cobrado iudiciafmente'
f:.:.apOs a aplicaÇão de quaisqúer das penalidades previstas' rêalizar-se-á comu

ao Con'tratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as pênalidades de advê

dê morê quando for o caso. constándo o fundamento lega1 da pun-iÇão, informândo â

nicação
rtência

será rêgistrado no cadâstro corrêspondêote'
i qu

escrita
e multa

e o tato



14. O.DÀ COMPENSÀçÃO FrNÀnCEtRÀ
14.1.Nos casos de êvêntuais atrasos de pagarnento nos têrmos deste instrunênto, ê dêsde que o
Contratado não tenha concorrido dê alguma forma para o atraso, sêrá admitj-da a compênsação
financeira, devida desde a data limitê fixada para o pagamento até â data correspondentê ao
efetivo pagamentô da parcela. Os êncargos morâtórios devidos êm razão do atrâso no pagramento
serão calculados com utilizaçâo da seguintê fórmula: EM: N x VP ' 1, onde: EM: encalgos
moratórios; N : número dê dias entre a data prevista pâra o pagamento ê a do êfetivo pagâmênto;
Vp = vafor da parcela a ser paga; e I = indicê de compensaÇâo fioanceira, assim apuradoi I:
(TX + l-OO) + 365, sendo I'X = peicêntua1 do IPCA-IBGE âc\rmulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Nâ hipótese do rêferido
indlce êstabelecido para a compensaÇão financeira vênha a ser êxtinto ou de qualquêr fofina não
possa mais ser utilizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o que vier a §êI determinado pela
IêgislaÇáo êntão em vigor.

Mogêiro PB, 31 de Janêiro de 2022.

JULIÀNA ÍLVA
Secretá 1


