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TERMO DE REEERÊNCIA

ESTÀDO DÀ BÀ
PREFEITORA I,íT'NIC I PÀI DE I{OGEIRO

DIS

1.O.DO OBJETO
L.l.Constitui objeto do presente Terrno de Referência a prêtensa: CONTRATAÇÃO

ESPECIÀLIZADÀ pARÀ O SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO COM CERTÍFÍCÀÇÃO DO INCBÀ DOS

E SEIS) LOTES DO PA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRÀ LOCALIZADO NESTE MUN]CÍPIO.

DE EMPRESA
46 (OUARENTA

2.0.JUSTrFÍCÀÍIVÀ
2.1.PaÍa a contrataÇão:
2 . 1 . 1-A contratação acima descrita, que será processada nos termos dêstê instrumento,
espêcificaçÕes técnicas e informaçôes conplêmentares que o acompanham, quando fo! o caso,

lustitica-se: Pela necessidade da devida efetivaÇáo de selviço para supri! demanda especifica -
óournetaÇÂo DE EMPRESA EspEcrALÍzADÀ pAÀA o sERvrÇo DE GEoRRETERENCTAMENTo coM cERTrFrcAÇÃo Do

INCRÀ DOS 46 (QUARENTA E SEIS) LOTES DO PA DOM MARCELO PÍNTO CÀRVÀLHEIRÀ LOCALIZÀDO NESTE

MUNICÍPIO -, considerada Oportuna ê imprescindivel. bem como refevante medidê dê intelesse
públj-co; e ainda, pela necessidade dê desenvolvinento de aÇÔes continuadas pala a prorooçáo de

"tiridud." 
pertinentes, visando à maximização dos recursos êm relaçâo aos objetivos programado§,

obsêrvadas as dirêtrizes ê metas definidas nas ferramentas de planejanento aprovâdas.

3.0
3.1

DO SER\,lrço
As características e especificações do objeto da leferida contrataÇáo são:

CODI I'NIDADEGO

cONTRÀTÀÇ Ão DE EMP RE SA ES9ECIÀLIZÀDA PÀRÂ O SERVIÇO
INCRÀ DOS 46 (QUÀRENTÀ E SEIS)

Df, GEORRE!'ERENC]AMENT UND

:coM cERTrErcÀÇÃo Do
PINTO CÀRVALHEIBÀ ],OCÀL IZADO NESTE MUNICIPIO

LOTES DO PA DOM MÀRCELO

{.O.DO TRÀTÀMENTO DIEERENCIADO PÀRÀ UE/EPP
4,1. SâIlenta-se que na ieferida contxataÇão, será concedido o ilatamento difêr:ênciado e

simplificado pala as Microemptêsas e Empresas de Pequeno Polte, nos ternos das disposiçôes
.o1riidu" nos Àrts. 4'7 e 48, da Lêi Complemêntar no f23/2006, visto esta! presênte a excêção

prevista no inciso IV, do A!t. 49, do mesrno diplona 1ega1! LicitaÇão dj-spensável - AIt. 75, II,
da Lei Federal n' 14.133/2L
4.2'Noprocesso,portanto,dêvêrásêIconsideladoprefelencialmenteapenagosfÔInêcedoresou
executantes ênquadrados como ltlcroenp!êsa, Empresa de Pegueno Porte ê Equiparados' nos termos
da lêgislaçâo vigênte.

5. O.DÀS OBRrCÀÇÕES DO CONTAÀrÀtrEE
5.1.Efetuar o pagamento rêlativo ao objêto contratado efetivamêote realizado, de acordo com as

cfáusulas do rêsPectivo contlato ou outlos instrumentos hábei9'
5. 2 . proporcionar ao contratado todos os meios necessálio§ para a fiel- execução do objeto da

presentà contratação, nos termos do corlespondente instrumento dê ajuste'-5.3,ltotifj-."r o contratado sobxe qualquel i!regularidade encontrada quanto à quaLidade dos

produtos ou serviços, exercendo a rnais anrpla e completa fiscalizaÇão, o que nâo eximê o Contratado
àe 

"rras 
.."ponsabilidades pactuadas e pxeceitos legais.

5.4.Observai, em conpatibifidade com o objêto da contraÇão. as disposiçóes dos Arts. 7L5 a L23

da Lei 74.133 /21,

6. O.DÀ:, OBRrGÀçõES DO CONltsÀTÀDO
6. 1 . Responsabilizar-§e por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legi§faÇão fiscal, civi1,
trj.butá;ia e trabalhista, bêm como por tôdas as dêspêsas e compromissos assumidos, a qualquêr
tÍtulo, pêrante seus fornecedores ou terceilos em Iazão dâ exêcuÇão do objeto contratado.
6.2.Substj-t.uir, alcando com as dêspesas decorrentes, os materiais ou sêrviços que aplesentalem
defeitos, alteraÇÕes, ünperfêiÇões ou qualsquêI irregularidades discrepantes às exigências do

instlrmêntodêajustêpactuado,aindaqueconstatadossomênteapósolecebinentooupagameDto.
6.3.Náo transferir a outlem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante p!évia
e êxplessâ autorização do Contratante.
6,4.üanter, durantê a vigência do contrato ou outros instnmêntos hábeis, êm corípatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as cond.içôes de regularidade e quallficaÇão exiqidas no

respectivo pto..""o de contratação direta por Dj'spensa dê Licitação' conformê o caso'
apràsentando ao contratante os documentos necessários. sempÍe que soLicitado'
o,s.omitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fifial da emPresa que efetivamente apresentou a

docrrmentaÇãoderêgulalidadeêqualificaÇáoexigidasquandodal.nstruÇãodorefelidopxocesso
de contrataçâo di reta.

QUÀNIIDÀDE
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6.6.Executar todas as obrigaÇÕes assumi-das sempre com obselvâoeia
ênquadrando-se, rigorosamentê, dentro dos prêceitos legais, normas
cor!espondêntes .

6.7,Observar, em cornpatibil idade com o objeto da
da Ler 14.133 /27.

a melhor técnica
e êspecificaÇóes

vj-gente,
té cni ca s

contraÇão, as disposiÇÔes dos Arts. 1-15 a 123

7.O.DOS PRÀZOS E DÀ VIGÊNCIÀ
7.1.os prazos máxinos de inicio de etapas de execução ê de conclusáo do objeto da

que admite prorlogaçáo nas condiÇôes e hipóteses previstas \a Leí 74'733/2L,
indicados e se!ão considerados da assinatura do Contrato ou equivalente:
/ .1. -L.lnlclO: fmeolaro;
? .1.2. Conclusão: I (oi-to) mesês.
?.2.A vigência da presenae contratação será detêrminada: até o final do exerclcio
2022, c;ns],de]rada da data de assinatura do respectivo instrr'rmento de ajuste;
prorrogada, nas hipóteses ê nos têrmos dos Arts. 105 a 114, da Lêi 14'133/21'

8.O.DO REÀ.JUSTN'IENTO EM SENIIDO ESTRIÍO
g.1.o prazo para resposta ao pêdido de restabêlecinento do equil!b!io econôÍrico-financeiro,
quando for o- caso, sLrá de até 1 (um) mês, contado da data do fornêcimento da documentaÇão

cornprobatótia do fato imprevislvef ou prêvislvel de consequência incalculáve1, observadas as

disposiçôes dos Arts. 124 a !36, da Lei 14.133,/21
8.2.os preços contratados sáo fixos ê j-lreajustáveis oo Plazo de um ano'
g.3.oentro do plazo de vigência do contrato e mediantê solj-c.itação do contratado, os preÇos

poderão sof!êr reaiuste apás o interregno de r.m ano, na mesma proporçáo da variaÇáo verificada
;o IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do o!ç.Lmento estinado, exclusivamente para as

obrigaÇôes iniciadas e concluídas após a ocorrêncla da anualidade'
g.a.1tos reajustês subsequentes ao pilmeiro, o interrêgno rnlni,no de um ano se!á contado a partir
dos efeitos financeiros do últino reajuste.
8.5.No caso de atraso ou náo divulgição do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao

contratado a importância calculada pela ú1tima variaÇão conhecida, liquj.dando a diferenÇa
correspondente tão logo seja divufgado o lndice definitivo. Eica o contratado obrigado a

apresentar nemória de cáfcufo refelente ao reajustamento de pxeÇOs do valor lenanescente, Semple

que este ocoller.
g-.6,llas aferiçoês finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
8.7.Caso o índice estabelecldo para rêajustamento vênha a sê! extinto ou de qualquer forma náo

possa maj-s ser utilizado. será âdotado, em substituição, o que viêr a ser determinado pela
IegislaÇão entáo em vigor.
g.ã.Na àusência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegerãô nôvo lodicê
oficial,palareajustamentodopleçodovalorrênanescênte.pormeiodetermoaditivo'
8.9.O reajuste poderá ser realizado por apo§tilamento'

contrataCão,
estão abaixo

9. O.DO PÀGÀMENTO
9.1. O pagamento será
procedimêntos adotados,

real.lzado mediantê proce§so regular ê em

bem como as disposições dos ÃÍts. 141 a 146 da

financeiro de
podendo ser

obsêrvância às noEnas e
Le! 14.133/2Li da seguinte
adimplêmênto.manelra: Pala ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perlodo de

10.O.DÀ VERTFTCÀçãO DÀ QUÀI,ITÍCÀÇÂO TÉCNTCÀ E ECONô'IICO-FINÀNCEIRA

10.1.Se necêssária a verificaÇão da qualiflcaÇáo técnl-ca e econÔmico-financeila do licitante, a

documentação êssenciâI, suficientê para comprovar as Iefelidas capacidades, será restrita aquela
definida nos Alt. 6'7 e 69, da Lei 14'133/21, respecti'vâmentê '
1O,2.Salienta-se que a docr.mentaçáo relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14,133/2!t paía
dêmonstrar u cupu.idad. do licitante de rêalizaf o objeto eveotualnênte pactuado, dividida en

habifitaÇáo lurldica; gualificação Lécoico-p!ofissional e técnlco-operac1onal, habilitaÇões
fiscal, iocial e trabalhista; e habifitaÇão econômlco-financeira; poderá seÍ dispensada, total
ou pârcialmente, dent.e outras, nas contratações en valorês lnferioxes a rm querto do limite
p"rá di"p"rr"u de licitação para conpras em geral. conforne as di§posiçÔes do Àrt' 70' do mesmo

diplona legal.

11.O.DO CRrrÉRro DE ÀCErrÀçÀo Do oBarETo

11,1.Executada a presente contrataçáo e observadas as condições de adinplemento das obrigaçôes
pactuadas, os procedimentos e condiÇÔes pala recebê! o seu objeto pelo contlatante obedece!áo,
^conforme o.u.o, à" disposiÇões do Àrt' 140, da Lei 14'133/21'
11.2.por se tratar dê serviço, a assinatura do texno detalhado de recebimento provisório, se

dará pelas partes, guando vàrificado o cumprimento das exiqências de caráter técnico, até 15

(quinze) diàs da comunicaÇáo escritâ do Contatado. No caso do têrmo dêtalhado de rêcêbimento
aáfiniti,ro, será emitido e assinatura pefas partes, apenas após o decurso do prazo de observaÇão

ou vistolia, que complove o ateDdimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser
supêri-ot a ôo 

-(novenia) dias, salvo em casos excêpcionais, devidamente justificados.

12.O.DOS PROCEDTMEIITOS DE EISCÀ,.rZÀÇÃO E GERENCIÀ!íENIO
L2.1.Sêrâo designados pelo Contratante rêpresentantes com atribuições de Gêstor e Eiscal do

contrato, nos têrmos do Art. 11?, da Leí 14.733/21-, e§pêcialmente para acompânhar e fiscalizar
a sua execuçáo, respectivamente, permitida a contrataÇão de terceilos para assistência ê subsidlo
de informaÇóes pertinentês a essas atribuiçõês'

13. O.DÀS SÀNçÔES ÀDMrNr SrRÀTIVÀS



13.1.0 Contratado será respons abi.I i zado admi.nistrativamentê, facul"tada a defesa no prazo legal
do intêressado, pelas infraçôes previstas no Art. 155, da LeL 14.f33/21 e serão aplicadas, na
forma, condiÇõês, reglas, prazos ê plocêdimêntos definidos nos A!ts. 156 a 163, do mêsmo dlPloma
Ie9a1, as seguintes sanÇõêsi a - advertência apticada excLusivamente pela infraÇáo administrativa
de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade
mais grave; b - multa de mora dê 0,5* (ze!o vírgula cinco po! cento) aplicada sobre o valor do
contrato, po! dia de atraso iDjustificado na execução do objeto da contratação, c - mul"ta de
10t (dez por cento) sobre o valgr do contrato por qualque! das infraÇões âdministxativas
previstas no referido Àrt. 155; d - impedimênto de licitar e contatât no ânüito da Administração
Púbfica direta e indireta do ente federativo que tivei aplicado a sanÇão, pelo plazo de dois
anos, aplicada ao responsáve1 pelas infraÇóes administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, vI e vII do caput do refêrido Art. 155, quando não se justifica! a imposiÇão de pênêlidade
mais gravê; ê - declaraÇão de inidoneidadê para licitar ou contratar no ênbito da ÀdministraÇão
pública direta e indirêta de todos os êntês federativos, pelo prazo de cinco anos, apLicada ao
responsáve1 pelas infraÇões administrativas previstas nos incisos vIII, Íx, X, XI e XII do caput
do referido Àrt, 155, bem como pelas infraÇõês admin j.strativas prêvistas noa inci§os IÍ, ÍII,
Iv, v, VI e vÍI do caput do mesmo artigo que justifiguem a imposiÇão dê pênal-idade mais grave
que a sanção rêfêrida no § 4o do rêfelido Art. 156; f - aplicaçâo cumulada de outras sanÇõês
previstas na Lei 14.133,/21.
13.2.se o valor da multa ou indênizaçáo devlda não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicaÇâo ao Contratêdo, será automaticamênte descontado da primeira parcefa do pagamento a

gue o Contratado vier a fazêr jus, acrescido de juros noratórios de 1t (r.rm por cênto) ao nês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

14. O.DÀ COÀ{PENSÀçÃO FrNÀNCETRÀ
14.1,Nos casos de evêntuais atlasos de pagarnento nos telmos deste instrumento, e desde que o

Contratado não tenha concorrido de alguma foflla para o atraso, será admitida a compenaaÇão
financêira, dewida desde a data limitê fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. os eocargos rôoratórlos devLdos em razão do atla§o no pagamento
se!âo calculados corn utilizaÇáo da seguinte fórmu1a I EM = N x VP x I/ ondei EM - encargog
moratórios; N = número de dias entre a data prêvista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
vp = valor da palcela a ser paga; e I = lndi.ce de compêEEaÇão flnanceira, asslm apurado: Í =
(TX i 1OO) + 365, sendo Tx = percentuaf do IPCÂ-IBGE acumulado nos últinos doze mesês ou, na
sua fa1ta, inn novo Índice adotâdo pelo Govêrno fedelal que o substitua. Na hipótese do refelido
indice estabelecido para a compensação financej-ra venha a se! extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado. em substituição. o gue vier a ser determinado pela
IêgislaÇão então êm vigor.

Mogei PB, 2B de 'ÀbriI de 2022.Lô

RTON JOS
secretário
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