
ESTÀDO DÀ PÀR,AIBÀ
PREFTISURA II{T]NI CI PÀI] DE MOGEÍRO

sEc. DE EDUCÀÇÁO E CUÍ,EURÀ

Mogeiro PB, 2 9 de I'bÍil de 2022 ,

Senhor Pre feito,

solicitamos que seja autorizado à Comlssâo Permanêntê de
procedirÂento de Dispensa de Licitaçâo, nos termos do Àrt.
8.666/93 e suas alteraÇôes posteriores, destinado a:

Informamos que existe prêvisão de dotação
devida execuÇão do objeto a ser contratado,

Li citaÇão
24, lnciso

órgâo, reali zar
Lei Eederal no

destê
I1. da

ao

sua

CoNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA TRÀNSMISSÃO AO VIVO DAS PARTIDÀS DA TASE DE MÀTA MATA DO CÀMPEONATO

MOGEIRENSE DE FUTEBOI,, COM NARRAÇÃO E COMENTARISTÀ.

A contrataÇão acima dêscrita está sendo soficitada, nos termos das e§pecificaçóês técnicas e

infoÍ.rnações complementarês que a acompanham, quando for o caso, motivada: PeIa necessidadê da

devida efetivação de serviço para suprir demanda específica - coNTRATÀÇÃo DE EMPRESA PARÀ

TRÀNSMISSÃO AO VIVO DÀS PARTIDAS DA FASE DE MÀTÃ MATA DO CÀMPEONATO MOGEIRENSE DE FÚTEBOL, COM

NÀRRAÇÃo E CoMENTARISTA -, considerada oportuna e imprescindivel, bêm como rêIevante mêdida de

interesse público; e aioda, pela oecessidade de desenvolvinento de aÇôe§ continuadas para a

promoÇão dá atividades pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em rêlaçáo aos objêtivos
progra^ados, observadas as diretiizes e metas definidas nas ferramêntas de planej ar'oento

aprovadas.

Justiflcativa para a necessidade da solicitaÇão:

específica no orÇamênto vigentê, apropriada para
conforme consulta efetuada setor responsáve1.

Cêrtos dê contarmos com imediata aprovaÇâo desta solicitação pela

a

total relevância e
esclarecimentos quepêrtinência, ficamos a j.ntêira disposição pâra naiores informações e demais

forem julgados necessários.

Em anêxo, efementos que instruen a presente solicitaçáo'

Atênciosamente,

MARIA DE FATIMA SILVEIBÀ
se cretá riâ



ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
PREEEITORÀ MT'NICÍPÀI DE MOGEIRO

TERMO DE REF'ERÊNCIA

1.0.DO OB,rBrO
l.1,Constitui objeto do presente Têrmo de Rêferência a pretensa: CONTRÀTAÇÁO DE EMPRESA PARA

TRÀNSMISSÃO AO VM DAS PÀRTIDAS DÀ EÀSE DE MÀTÀ MÀTA DO CÀMPEONÀTO MOGEIRENSE DE EUTEBOL, COM

NÃRRAÇÃO E COMENTARISTA.

2.0
2.1
2.7

.JusrrEÍcÀTrvÀ

. Para a contlatação:

.1.A contrataÇão acima descrita, quê será processada nos terlnog dêste instlumento,
especificações técnicas ê info!&açóes complêmentares que o acompânham, quando for o caso,

iuitifica-ser pela necessidade da devida efetivaÇáo de selviço para supri-r demanda êspecifica -
ôowtnnraçÃo DE EMPRESA pARÀ TRÀNsMrssÂo Ao vrvo DAs PARTTDÀS DA FASE DE MÀTA MÀTA Do cAMPEoNATo

MocETRENsE DE TUTEBoL, coM NARRÀÇÃo E CoMENTARTSTA -, considerada oportuna e imPrescindlvel,
bem cono re1êvante medida dê interessê público; e ainda, pela necêssidade de desenvolvimento de

açóes continuadas para a promoção de atividades pêrtinenteg, visando à maximização dÔs rêcuxsos
em relação aos objetivos pxogramados, observadas as dlletrizes e netas definidaa nas ferramentas
de planejamento aprovadas.

3.0
3.1

DO SER\,IIçO
As características e espêcificaÇões do objeto da refelida contrataÇão sáo:

CODIGO D r scRDdrNÀÇÁo I'N1DÀDE

1 SERVI
.CÃl,lPO

io b-s-lFlNsMrE são-coM o3-Eõul,os ( EERENTES ÁNGUtos Doi UND 1

..:IUTEB
) ÀO VIVO DÀS PARTIDAS DÀ !'ÀSE D

ot, coM NÀRRAÇÃo E coMENTARÍsrA
E }'ÀTÀ MATÀ DO CÀ'íPEONÀTO MOGEIRENSE DEI

_t I
4.o,Do rRÀrÀráENTo DÍEERENCTÀDo PàBA tElEPP
4.1.Sa1ienta-se quê na rêfêrida contrataÇáo, será concêdido o tlatamento diferênciado e

simplificado para as Microempresas e Emptesas de Pequeno Polte, nos termos das disposições
.o.rlid." nos Àrts. 41 e 48, àa Lei Conplementar no \23/2006, visto estar presente a êxceção

prevista no incj.so IV, do Àrt. 49, do mesmo diploma legal: Licitâção dispênsávef - Al:t, 24, Í1,
da Lêi Eedêral o" 8.666/93' aftêrada.
4.2'Noplocesso,portanto,deveráserconsideladopreferenciafmênteôpenasosfolnêcêdoresou
executaites enquaàrados como Microêmpresa, Empresa de Pequeno Porte ê Equiparados' nos termos

da legisfaÇão vigente.

5. O.DÀS OBRÍGAçõE§ oo coNÍRÀlànEE
5.1.Efetuar o pagamento relativo âo objêto contlatado êfetivamente rêa1izado, de acÔrdo com as

cIáusulas do ràspectivo contrato ou outros instrumentos hábeis'
5 .2 . proporcionar ao Contratado todog os meios necessários para a fiel execuÇão do objeto da

presentà contratação, nos têrmos do colrêspondênte instrumento de ajuste'-5.3.l.totiricar o contratado sob!e qualquêr irregularidade encontrada quanto à qualidade dos

produtos ou serviços, exetcendo a mais ampla ê completa fj-scalização, o que náo eximê o Côntratado
de suas respons ab-i l idade s pactuadas e preceitos legais'

.o.DÀs oBRÍcÀçôEs Do coNgRÀrÀDo

.l.Responsabilizar-sê pol todos os ônus ê obrigações concelnentes à legislaÇáo fiscal, civil,
ributá;ia e trabalhista, bem como po! todâs aa despesas e compronis§os assumidos, a qualquer

ltulo, perante seus fornecedores ou terceiros êm razão da êxêcuÇâo do objeto contratado'
.2.Substituir, alcândo com âs despesas decolrêntes, os materiais ou selvi-çoa que aplesêntarem
efêj-tos,alterações,impêrfeiçõesouquaisquêrirregularidadesdiscrepantesàsexigênciasdo
nstnmento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pa!Íamênto.

.3.Náo transfêrÍr a outtêm, no todo ou-em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
exprêssa autorizaçãÔ do Contratantê.

,4.üanter, durante a vigência do contrato ou out!o5 instlr.mentos hábei§, en conpatibilidade
omasobrigaçõesassumidas,todasascondiÇÕesderegula!idadêêqualifj.caÇãoexiqidasno
espectivo !.o".""o dê contrataÇáo direta por Dispensa de Lj-citaÇâo' conformê o caso'
pràsentanOJ ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado'
.S.S.iti, Nota Fiscal correspondeate à sêde ou filial da enpresa que efetivamente apresentou a

ocumentaÇãoderegularidadeêqualificaÇáoêxiqidasquandodainstruÇâodolefelidoplocesso
e contxataçáo direta '
.6.e"..rt.i todas as obrigações assumidas semple com obsêrvância a mêIhot técnica vigente,
nquadrando_se, rigorosarnente, dêntro dos ptttéito" 1egai5, normas e e§pecificaÇões técnicas
orrêspondêntes.
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?.0.
1 .7.
que

DOS PRÂZOS E DÀ \rIGÉNC!À
Os plazos máxirÍros de inlcj"o de etapas de execuÇáo e de conclusão do objeto da,contrataçáo,
admite prorroqaÇão nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1o, da úe! 8,666/93,
o abaixo indicados e sêráo considelados da assinatura dg Contrato ou equi.valente:
1.Início: 3 (três) dias,
2.Conclusão: 7 (sête) mesês.
A vigência da piesente contrataÇão será determinada: até o final do exerclcio financêiro de

estã
't.1.
'7.7.
1 .2.
2022, considelada da data de assinatura do respêctivo j-nstrumento de ajuste; podendo se!
prorrogada nos termos do À!t. 57, da Lei 8.666/93.

S. O.DO REÀ*'USEÀMENEO
8.1.os pxeÇos contratados são fixos e irreaiustáveis no prazo dê um ano.
B,2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mêdiante solicitação do Contratado, os pleÇos
poderão sofrer reajuste após o interrêgrno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado. tomando-sê por base o mês dê aplesentação da assinatura do contrato,
exclusivamente para as obrigaçôes iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidadê.
B.3.Nos reajustes subsequêntes ao primeiro, o interregno mlnimo de um ano §erá contado a pattir
dos efeitos financeiros do úItino reaju§te'
B.4.No caso de atraso ou náo divulqaçáo do índice dê reajustamênto, o Contratante pagará ao

Contratado a importância calculada pêIa última variação conhecidai liquj.dando a difelença
cottêspondente tão logo seja divulgado o lndice dêfj-nitivo. Eica o Contratado ôbrigado a

apresentat memória dê cá1culo refereote ao reajustamento de preços do valor renanêscênte, sempre
que este ocorler.
B-.5.ttas aferiçÕe§ finais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitlvo.
g.6.Caso o lndice estabelecj"do para reajustamento vênha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa lllais ser utilizado, será adotado. em substituição. o que vier a sel determinado pela
legi sIaÇào entâo em vigor.
g,i.Na ;usência de plevisão lega1 quanto ao 1lrdicê substj.tuto, as partes elegerãq novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valo! renanescente, por neio de termo aditlvo'
8.8.o reajuste podêrá ser rêalizado por apostilarnento.

9.0.DO PÀGÀI.ÍE!ÍTO
9.1.o pagamento será realizado mediante processo regulal
procedimentos adotados pelo Contratante, da sêguinte maneira
dias, contados do período de adinplêmento.

e ern observância às nornas e
Parê ocorrer no plazo de trinta

10 . O. DÀ VERÍFrCÀÇÃO DÀ QuÀr,rFrc.ÀÇÃo rÉcNrcl E EcoNô!',Ítco-FrlrÀtlcErRÀ
10.1,Sê necêssária a vêrificaÇâo da qualificaÇão técnica ê econômico- financei ra
relaÇão dos documentos essenciais limitar-sê-á a dêfinida nos Àrts. 30 ê 31 da

do licitante, a
Lêi 8.666/93.

12 . O. DOS PROCEDT!'TENTOS DE ArSCÂr.rZÀÇ.áo E GERENC!àÀ,EIIIO

12,1.Seiáo designados pelo contratante repr€sêntantes com atrlbuições de GestoI ê Fiscal do

contrato, nos termoa da norma vigente, êspeciafmente pala acoftpanhar e fiscalizar a sua execuÇãO,

respectivamente, permitj-da a contrataÇão de terceiros Paria assistência e sub§1di.o de informaÇôês
pêrtinentes a essas atribuiÇóes.

l1.O.DO CRrráRrO DE ÀCErrÀÇÂo Do oBJEro
11.1.Executada a presente contrataÇão ê observadas as
pactuada§, os procedj.mentos e prazos para recebêr o

conforme o câso, às disposiÇões dos Àrts. 73 a 76, da

14. O.Dà COMPENSÀÇÃO FrNÀNCEIRÀ
14.1.Nos casos dê eventuaj.s atlasÔs de pagamento
Contratado não tenha concorrido de alguma forma

condiÇões de adimplemênto da§ obrigaçÔes
seu objeto pelo Contratante obedecerão,
Leí A.666/93.

nos temos dêstê instrumento, ê dêsde qrlê o

para o atraso, será admitida a compensação

13. O.DÀS gÀllÇôEg ÀDMrNrglRÀErI/Àg
13,1.e recusá injusta êm deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e pleceitos legais, sujeitará
o contratado. garantida a prévia defesa. às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87

da Lei 8.666/93: a - adveltência; b - rnulta de nora de 0,5t (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dla de atraso na entrega, no inlcio ou n 

.a 
exequção do

otl"to au contrataÇáo; c - nulta de l6t (dez por cento) gobre o valor contratado pela inexecuÇão
toiat ou parcial do contrato; d - suspênsão temporária de palticipar em licitaÇáo e impedimento
de contratar com a ÀdministlaÇão, por prazo dê até 02 (dois) anosi e - declaraÇão de inidoneidade
para licita! ou contrata! con a AdministraÇão Púb1ica enquanto perduralem Ôs motlvo§
âeterminantes da puniçâo ou até quê seja promovida sua leabil.itaçáo perante a própiia autoridade
quê aplicou u p.rri1id"d", f - s imultanêamente, qualquer das penalidadês cablveis fundamentadas
na Lei 8.666/93.
13.2.Se o valor da multa ou indenizaÇâo devida não for recolhido no Plazo de 15 dias após a

comunicaÇáo ao contratado, será automâticamente descontado da Primeira parcela do pagamento a

que o contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros moratôrios dê 18 (un po! cento) ao mês.

ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
r:.:.apasaaplicâçâodequaisquerdaspenalidadesplêvistas,rea]izal_se-ácomunicaÇãoescÍita
ao ConLratado, e publicado ,'r. i.prun". oficial, excluldas as penalidades de advertência e multa
dê mora quando for o caso, constàndo o fundamento legal da puniÇão, informando ainda que o fato
será registrado no cadastlo correspondente'



financêira, devida desde a data lirnite fixada para o pagamento até a data correspondênte ao
êfêtivo pagamento da parceta. Os encargos morâtórios devidos êm razão do atlaao no pagamento
serão calculados con utilizaÇâo da §eguinte fórmula: Et'í - N x VP x I, onde: EM = encalgos
moratórios; N = númelo de dias êntre a data prêvista para o pagamênto e a do efetivo pagaftento;
Vp: valor da parcela â ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I =
(TX + 1OO) + 365. sêndo TX: percentual do IPCA-IBGE acunulado nos últimos doze neses ou. na
sua falta, um novo indice adotado pelo coverno Fêdêlal que o substitua. Na hipótese do referido
lndice estabêlêcido para a compensaÇâo financeira vênha a sel êxtinto ou de qualquer forma nâo
pos§a mais ser utilizado, será adotado. em substituição. o que vier a ser determinado peLa
IêgislaÇão êntão êm vigor.

Moqeiro - PB, 29 de Abril de 2022'

MÀRIÀ DE FATIMA SILVEIRÀ
Se c retá ria


