
ESTÀDO DÀ
PREFEITUR,À MUNICIPÀI DE MOGEIRO

TERMO DE REEERÊNCIA

1.0.DO OBJEIO
L.l.Constitui objêta do prêsênte Termo de Referência a pretensa:
PI.ANIÀIT IMÉTRICO E ELABORAÇÂO DE PROJETOS DE PAVÍMENTAçÃO EM

MÀNIÇOBA E COMUNIDADE DE CHÀ DE ÀREIA, COMO TÀMBÉM O SERVIÇO

ÂMBrro DEsrE MUNrcÍPro.

SERVIÇO TEVANTAMENTO TOPOGRÁP]CO
PABÀLELÉPÍPEDO NÀS COMUNIDADES:
DE LEVANTAMENTO 1OPOGRÁEICO NO

OUÀNIIDÀDE

2.0
2 .1-

2.1

. i,uSTIFICàTIVÀ

. Para a côntratação:

.1,A contrataÇâo acima de§Çrita, que será proces§ada nos termos destê instriumento,
espeCificaÇões técnicas ê informaçÕês complêmêntares que o acompanham, quando foI o CaSO,

Suitifica-se: pela necêssidade da devida efetivaÇão de serviço para suprir dêmanda especÍfica -
SERvIÇo LEVANTAMENTo ToPoGRÁÉ'ICo PLANIALT IMÉTRICO E ELÀBORÀÇÃO DE PROJETOS DE PAV]MENTAÇÀO EM

panalilepÍpsoo NÀs CoMUNTDADES: MÀNrÇoBÀ E CoMUNTDADE DE cHÂ DE ÀRErÀ, coMo TÀMBÉM o sERVrÇo DE

LEVÀNTAMENTo TopocRÁErco No ÂMBrTo DESTE MuNrcÍPro -, cansiderada oportuna e imprescindivel,
bem como lelevante nedida de interêsse público; e ainda, pela nêcessidade de desenvolvimento dê

aÇões continuadas para a promoÇão de atividades pertinentes, visando à maximizaÇãÔ dos recursos
em rel-aÇão aos obietivos programados, observadas âs dir:etiizes e mêtas dêfinidas nas feriamêntas
de planejamento aprovadas.

3.0
3.1

.DO SERrrrÇO
,As caracteristicas e especificações do objeto da referida contrataÇáo

cóD
1

rco DÍscRníÍNÀÇÂo
LEVANTÀl4ENTo roPoGúFrco PLANIALTTMETRIco E ELABoRÀÇÃo DE

PÀVIMENTÀÇÀO EM PARÂLELEPÍPEDO NÀS COMUNIDÀDE DE MANIÇOBÀ-- 
lrvaNtauirqro ropocúr'rco PLANTALTTMÉTRICo E ELABoRÀÇÃo DE

PÀVIMENTAÇÃO EM PAFÀLELEP1PEDO NÀS COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA

sào:

wloebe

{.O.DO IRÀTÀIdENTO DIFERENCIADO PÀNÀ ME,/EPP

4,1. Salienta-se que na referida contrataÇão, se!á concedido o tlatamento díferênciado e

sirÂplificado para as Microemprêsas e Empresas dê Pequêno Portê, nos termos das disposiçôes
.orriidu" nos Àrts. 4'i e 48, da Lei complemêntar no r23/20a6, visto esta! prêsente a exceçáo
prevista no inciso IV, do Art. 49, do nesmo diploma l-egal: LicitaÇão dispensáveI - Àrt' 75' II'
da Lei Fêderal i" !4.1,33/21.
4.2.Noprocêsso,portanto,deverásêrconsidêradopreferencialmenteapenaso§folnêcedolesou
executantes enquadrados como Micraempresa, Empresa dê Pequeno Porte e Equipalado§, úos telmos
da legisl.aÇão vigente.

5.0.DÀS OBRTGÀçõES DO CONIRàTANÍE
5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objêto contlatado efetivamênte reafizado, dê acoldo com as

cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis'
5.2 . proporcionar ao contratado todos os nêios necessários para a fiel execução do objeto da

presentà contrataçáQ, nos têrmos do corr:espondentê j-ostrurênto de ajustê'
B.3.l.lotiti.., o Contratado sôbre quâlquêr irrêguLaridade encontrada quanto à qualidade dos

produtosouselviços/exercendoamaisamplaecompletafiscalizaÇão,oquênãoeximêoContlatado
à. 

"r.,as 
.."pot sabilidades pactuadas e preceitos fegais'

5.4.Observai, ern compatibilidade com o objeto dâ contraçâo, as disposiÇôês dos Àrts' 115 â 123

da Lei 14.133/21.

6.0.DÀS OBRIGÀÇÕES DO CONTRÀTàDO

6.1.Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concelnêntes à leglslação fiscâ1, civi1,
tributá;ia e trabalhista, bem cono por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
títu1o, perante §eus fornêcedores 0u têIceiros em lazão da execuçâo do objêto contrâtado.
6.2.Substituir, arcando com as despesa§ deÇorrentes, os materiaj-s ou serviÇos que apresentarem

defeitos,alterações,irrrperfeiçóesouquâisquelirlêgularidadesdi§crepantêsàsexigêoci.asdo
instrumeoto de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimênto ou pagamento'

6.3.Nâo tlansferir a outrem, no todo ou ern parte, o objeto da contlataçâo, saLvo medi-ante prévia

PROJETOS

PRO.]ETOS

UND

UND

DE

DE 1
2

conpatibi lidadê
çáo exigidas no
nforme o caso,

e êxpressa autorização do Contratante.
6.4,üanter, durante a vigência do contrato ou outros instrumento§ hábêis' em

com as obrigações assumidas, todas as condições de regula!idadê e qualifica
respectivo ptoa""so de contratâção dileta pot Dispensa de Licitação' co

apr-esentando ao contratante os documentos necessários' sêmpre que solicitado'



6.5.Ernitir Nota Fiscal corrêspondente à sede ou íitia1 da empresa quê êfetivaÍnente apresentou a

doculentação de regularidade e qualificaÇão exigÍdas quando da instruÇão do rêferido proce§§o
de contlataÇão dirêta.
6.6,Executar todas as obriqaÇões assumidas sempre com observância a melhor técnlca vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos leqais, normas e especificações técnicas
co!respondentes .

6.7.Apresentar, quando solicitado pelo contratante, sob pena da mesma multa apli.cada pê1a

infraÇão administrativa de dar causa à inexecuÇão total da contrataçáo, corôprovação do
cumptimentg das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de ServiÇo em relação
aos emplegados diletamente envolvidos na execuÇâo da plesente contratação, na forma estâbêfecida
no Art. 50, da Lei 14.133,/21.
6.8.Observar, en conpatibilidade com o objeto da contraÇáo, as disposições dos ÀIts. 115 a 123

da Lêi 14.133/21.

7.O.DOS PRÀZOS E DÀ IrrCÊNC!A
7.1,os prazos náxiÍnos de inlcio de etapas de execuçáo e de conclusáo do objeto da
que admite prorrogação nas condiçõe§ ê hipóteses previstas na Lei 14.133/21,
indicadgs e serão coosiderados da emissâo da Ordem de Serviço:
/ .1. 1. ln1c1o: rmeoraEo;
7 . 1 . 2. conclusáo: 270 (duzentos e setenta) dias.
7.2.4 vigêncla da plê§ênte contlataÇão será determinada I até o final do exerclcio
2022, considerada da data de assinatura do rêspectivo instrumento de ajuste;
prorrogada, nas hipótêsês e nos termos dos Àrts. 105 a 114, da Lei 14.133,/21'

9. O.DO PÀGÀMENTO
9.1.O pagamento será !êalizado mediante processo regular e en
procêdimentos adotados, bem como as disposiÇõês dÔs Arts. 141 a 146 dâ
maneila: Para ocorrer no prazo dê trinta dj'asi contados do perlodo dê

contratação,
estáo abaixo

fioancêiro de
podendo se!

8. O.DA RIPÀCrUÀÇÃO
8.1.0s preÇos contratados são fixos e irleajustáveis no prazo de um ano.
B.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, acompanhada
dê demonstraçáo ânalítica da variaÇão dos custos, por mej-o de apresentação da planilha dê custos
e formaÇão de preÇos. ou do novo acordo. convenÇão ou sentenÇa normativa que fundâmênta â

repactuaÇâo, os pleÇos poderáo ser repactuados após o intêr,regno de um ano, com dâta vincufâdal
à da apresentaÇão da proposta, pala custos decorrentes do mêrcado; e ao acordo, à convenqáo
coletiva ou ao dissidio cotetivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos dê não dê

obra,
8.3.O contratantê não se vincufará às disposlções contidas em acordos, convençõês ou dissidios
coletivos de trabalho que tratem dê matéiia náo tiabalhista, de pagamento de participação dos

trabalhadoies nos lucros ou rêsultados do contratado, ou quê estabelêçam dj-reitos não previstos
em 1ei, como valores ou indices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como

de preÇos para os insumos relacionados ao exercicio da atlvidade.
8.4.É vêdado ao Contratante vincular-se às disposiÇôês prêvistas nos acordos, convênções ou

di§sldios coletivos de trabalho que tratem de obligações e direitos que somente §ê apfÍcam aos

contratos com a AdministlaÇão Pública.
g.5.A repactuaÇâo deverá observar o interregno mínimo de um ano, contado da data da âprêsentaÇão
da proposta ou da data da úItima rePactuação
e.O.a repactuaçáo poderá ser dividida êm tantas parcelas quantas forem necessárias, ob§ervado o
principià da anualidâde do rêajuste dê prêÇgs da contrataÇão, podêndo ser rêa.lizada êm momentôs

ài"ti.rto. para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante êm datas
diferenciaáas, como os decorrentes de mão de obra e os decorreÍltes dos insumos nêcessários à

êxecuçáô dos sêlviços.
g.f.Ouando a cont]]ataÇão envofver nais de uma categoria profissional, a lêpactuaÇão ploce§§ada
com data vinculadê ao acordo, à convenÇâo coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual a proposta
esteja vinculada, para os custos de mão de obra. poderá ser dividida êm tantos quântos folem os

acorãos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das Çategollas envolvidas na contratação.
g.8.o registro da variaÇão do valor contratual para fazer face à repactuação de preÇos previstos
no próprio contrato, poderá sêr realizado por apostilamênto'
8.9.O prazo pala resposta ao pedido de repactuaÇáo de preÇos, quando fo! o caso, será de até um

mês, contadJ da data do fotnêcimento de toda a documentâção prevista no S 6, do A!t. 135, da

Lêi 14.133/21.

observância às nornas e
Lei 1,4.133/27; da seguinte
adimplêmênto.

10. O . DÀ VERrE:CÀÇÃO DÀ QUÀ!rFrCÀçãO rÉ6IrCÀ E ECONôrdrCo-FrnÀiIcE:RÀ
1O.1.se necessária a ve!ificaçáo da qualificação técnica e econôini co - finance i ra do licitante, a

documêntaÇão êssencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, sêrá restrita aquela
definida nos Art. 6'7 e 69, dâ Lêi 14.133/21, lêspectivâmente '
10 . 2 . Salienta-se que â docunêntaÇão relacionada oos Arts, 66 a 69, da Lêi 14,133/21, para
demonstrâr a capacidade do licitante de realizar o objeto eventualmênte pactuado, dividida em

habilitaÇão luridica; qualificação técnico-profissional e técnico-opêIacionê1; habilitaçôes
fiscat, social e trabalhista; e habilitaÇão ecanômico-financei ra, poderá ser dispensada, total
ou parcialmênte, dêntre outras, nâs contlataÇões em valoaês infelioles a um quarto do limite
pu.ã di"pu.rru de licitaÇão para compras em geral, conformê as disposiçôes do Art, ?0, do mêsno

diploma legaI.

11 .O.DO CRrrÉRrO DE ÀCEÍTÀÇÂO DO OBJETO

Us'



11.1.Executada a p!êsêntê contrataÇão e observadas as condiçõês dê adimplêmênto das obrigaÇões
pactuadas, os procedimeDtos e condiÇões para receber o seu objeto pefo Contiatante obedecerão,
conforme o caso, às disposiÇões do Àrt. 140, da Lei 14.133,/21.
11.2.Por se tratar de servlço, a assinâtura do têlmo detalhado de recebimento provisório, se
dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15
(quinze) dias da comunicaÇáo escritâ do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento
definitivo, se!á emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo dê observaçâo
ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contrâtuais, não podendo esse prazo ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, dêvidamentê justificados.

12.O.DOS PROCEDTMENTOS DE ErSCÀrtZÀÇÃO E GERENCTàI,EIIIO
12.1.Serão designados pelo Contratante rêprêsêntantes com atrj.buiÇôes de Gestor e Eiscaf do
contrato, nos termos do Art. 11"7, da Lêi 14.133/21, especialmente para âcompênhar e fiscalizar
a sua execuÇão, respêctivamentê, pernitida a cantratâção dê têrcêiros para assistência e subsidio
de informaÇôês pertinêntes a essas atribuições.

13. O.DÀS SÀIIçõES ÀDMrNr SrRÀTI\ZAS
13.1.O Contratado sêrá responsabilizado administrativamente, facultada a defesa nô prazo legaf
do interessado, pelas infraÇôes previstas no Art, 155, da Lel 14.133/21 e serão aplicadas, na
fôrma, condiÇões, regras, prazos ê procedimentos dêfinidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo dipfomâ
Ie9a1, âs seguiotes sanÇÕêsi a - advertência aplicada exclusiva]nente pela infraÇâo administlativa
de dar causa à inexêcuÇão parcial do contrato, quando não se justificar a imposiçáo de penalidade
mais grave; b - multa de morâ dê 0.5* (zero vírguIa cinco por cento) aplicada sobtê o valor do
contrato, por dj.a de atraso injustificado na êxecução do objeto da contratação; c - multa de
1Ot (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infraÇõês administrativas
previstas no rêferido Àrt. 155; d - impedimento de ficitar e cootatar no ârnlcito da Àdministração
pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanÇão/ pelo prazo de doi§
anos, aplicada ao responsáve1 pelas inflaÇôes ad-ministrativas plevistas nos incisos 11, III,
IV, V, VÍ e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justlficar a imposiÇão de penaLldade
mais grave; e - declaração de inj.doneidade para fj.citar ou contratar no âmbito da AdministraÇâo
Púb1ica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao
!esponsáve1 pelas infraçóes administrativas previstas nos incisos VIII, Ix, xr xI e xII do caput
do referj"do Art. 155, ben como pelas infrações administrativas previstas nos incisos rI, 111,
IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposiÇáo de penalidade mai§ grave
que a sanÇão referida no § 4'do referido Art. 156; f - ap1lcaÇão cumulada de outras sanÇÕes
prêvistas t\a Le\ \4.133 /21,
13.2.Se o vafor da multa ou indênização devida náo for recolhj.do no prazo dê 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automatlcamente dêscontado da pximêira parcêIa do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros nolatórios de 1g (um por cento) ao mês.
ou, quando for o câso, cobrado judicialmente.

1{. O.DÀ COMPETTSÀçÁO FÍNÀ§CEIRÀ
14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos telnos deste instnmento, e desde que o
Contratado náo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão
fj.nanceira, devida desde a data tinitê fixada parâ o pagamênto até a data correspôndentê ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em lazáo do atraso oo pagamento
serão calculados coÍr utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N I VP x Ir onde: EM = êncarqos
moratórlos; N = númêro dê dias entre a datâ prêvista pala o pagamento e a do êfetivo pagamento;
Vp = valor da parcela a ser paga; ê I: indice dê compensação financeira, assim apurado: I:
(Tx + 100) + 365, sendo TX : percentual do IPCA-ÍBGE acumulado nos úItimo§ doze mêsê§ ou, na
sua fa1ta, um novo indlce adotado pêIo covêrno Federal quê o substitua. Na hipótese do refelido
lndice estabelecido para a compensaÇão financeila vênha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, êm substituiÇão, o que viêr a ser determinado pela
legislaçáo êôtão em vigor.

Mog ro - PB, 28 de Março de 2022

LE LS DE ANDRÀDE ALVES
Sêcretário


