
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBA
PREFE ITURA MT'NICIPÀT DE MOGEIRO

TERMO DE REFERÊNCIÀ

1.0.DO OBaTETO
1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referência a prêtensa: CONTBÀTAÇÂO DE EMPRESA PARÃ
pRESTÀÇÀo DE SERVIÇoS DE CONSULTORIA VOLTÀDAS A ÀBORDÀGEM SOCIOEMOCIONÀL, DE PRoJEro DB VIDÀ E

EDUCAÇÀO INCLUIVA, TENDO COMO PÚBLICO-ÀLVO OS PROFÍSSIONArS DO MÀGISTÉRIO DESTE MUNrCÍPIO,
CONEORME PIÀNILHA.

2.0
2.1
2.1

. JUgTTEICÀÍI

. Para a contrataÇáo r

. L.À contrataÇão acina desclitâ. que sêrá processada nos temos deste instrumento,

sâo:

especificações técnicas ê infolmaÇôês conplêmentare§ que a acompanham, quando for o caso,

luitifica-se: pefa necessidade da devida efetivaÇão de serviço para suprir demanda específica -
-oIITnataçÃo DE EMPRESA PÀRÀ PREsTÀÇÃo DE SERVIÇOS DE CONSULTORIÀ VOLTADÀS A ABORDAGEM

soCIoEMocIoNAL, DE PRoJETO DE VIDA E EDUcAÇÂo rNcLUIvA, TENDO coMo PÚBLICo-ALVo os PRoFISSTONAÍS

Do MAGÍsTÉRro DBSTE MUNICÍpro, CoNEoRME PLÀNILHÀ -, considêrada oportuna e imprescindivel, bem

como rêlevante mêdida de interesse público; ê ainda, pela necessidade de dêsênvo.Ivimento de

aÇôês cootinuadas para a promoçâo de atividades pertinentes, visaodo à maximizaÇáô dos recursos
em refação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas fêlramentas
de planejamento aprovadas.

3.0
3.1

.DO SERVrçO

.Às caracteristicas e especificações do obieto da referida contratação

I cóDrco DrscRrl'ÍrNÀÇÀo
' t 'TRTLHÀ socrôEMocroNAl - ENcoNTRos EoRMÀTrvos PARÀ EourPE DÀ SECRETART

,GESTORES, COORDENÀDORES E PROIESSORES; MÂTERIÀL DE ÀPoIO AO PROFESSOR'

2 IPRO,]ETO DE VIDA. ENCONTROS EOR-T1ÀTIVOS COM OS PROFESSORTES; i'1ÀTERIAT DE APO
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PONTUAIS, PÀRTINDO DA

4.O.DO TRÀTÀI{ENTO DÍEERENC!ÀDO PÀ8À ME/EPP
4.1. SaIiênta-se que na referida contrataÇão, será coocedido o tratamento diferenciado e

simplificado puti 
"" 

Micloêmpresas e Emprêsas dê Pequêno Portê, nos têrmos das disposições
.ontidu" nos Àrts. 4'7 e 48, da Lei Complernentar no L23/2006, visto estar presente a exceÇâo

prevista no inciso Iv, do Art. 49, do mêsmo dÍploma 1e9a1: LicitaÇão dispensável . Art. 75, I1,
da Lei EêderaI n" 1'4-I33/2L,
4.2.No procê§so, portaDto, deverá ser considerado pre ferencialnente apenas os fornecêdores ou

executantes enquadrados cono Microempresa, Empre§a de Pequeno Porte e Equiparado§, nos terrnos

da IêgislaÇão vigênte.

s.O.DÀ.s OBRIGÀÇõES DO CONTRÀTÀLIE
5.1.Efêtuar o pagamento relativo ao objêto coÂtlatado efêtivamentê realizado, de acordo com as

cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentÔs hábeis'
5. 2 , ploporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇâo do obieto da

presentà contrataÇão, nos termos do correspondênte instrumênto de ajuste'
!.3.ltotifiaur o Contratado sobre quafquer irregularidade encontrada quaoto à qualidade dos

produtos ou serviços, exercendo a rnais ampta e completa fiscalizaÇáo, o que não êxime o contratado
à" 

"l.ra" 
.""po.sabitidades pactuadas e pieÇeitos legais'

5.4.observai, em cornpat ibi l idade com o objeto da contraÇão, as dispo§iÇões dos Ar:ts' 115 a 123

da Lei 14.133/21.

6.0.DÀS OBRrGÀÇõES DO CONEAÀTÀDO

6.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇÕê§ concêlnentês à.1egIs1aÇão fiscal, civ11,
tributá;ia e trabalhista, bem como por tgdas as despesa§ e compromissos assumidos, a qualquêÍ
t1tu1o, pêrante seus fornecêdores ou telceixos em razão da execuÇâo do obieto contratado.
6.2.subslitulr, arcando com as dêspesas decorrêntes, os materiais ou sêlviÇos que aprêsentarêm
defeitos, al.terações, imperfej-çÕes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do

instlrmentodeajustepactuado,aiodaqueconstatadossonenteapósorecêbj'mentooupagamento.
6.3,NAo transferÍr a outrem, no todo ou-em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇâo do Contratante.
6.4.üanter, drtrantê a vigência do contrato ou outros instrumentos hábêis, em corÀpatibili.dâdê
lorn as obrigações assumidas, todas as condiÇÕes de regulârj'dadê e qualificaçáo exigldas no

respectivo paoaa""o de contrataçáo direta por Dispensa de Llcitâção' conforme o caso'

aprâsentando ao Contratante os documêntos necessário§, sempre que solicitado'



.5. EÍnitir Nota
ocumêntaÇáo de

Eiscaf corlespondentê à sede ou filial da êmpresa que êfêtivamente apresentou a

regul-a!idadê ê qualificaçáo exigidas quando da instluçáo do referido processo
e contrataÇâo direta.
.6,Exêcutar todas as obrigaçôês assumidas sempre com obselvâDcia a nelho! técnica

preceltos leqais, normas e e§pêcificações
vigeDte,
técni casenquadrando-se, rigorosamente, dentro dos

correspondênte9 .

6,?.obsêrvar, em cornpatibilidade com o objeto da contraçâQ.
da Lei 14.133/21.
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8.0
8.1
8.2

as disposições dos Arts. 115 a 123

7.O.DOS PR,ÀZOS E DA 1rIGÊNCTA
7.1.Os prazos náximos de inlcio de etapas dê execuÇão e de conclusão do objeto da
que admj-te prorrogaçáo nas condiÇões e hipótêses plevistas íra Leí L4.1'33/2L,
indicados e sê!âo con§iderados da assinatula do Contrato ou equivalente:
/ l- l- lnlcl.): Imedlacoi
f,1.2.concIusão:6 (seis ) mesês.
7.2.À vigência da presente contratação 5erá determinada: até o final do exercicio
2022, considerada da dâta de assinatura do respectivo instrumento de ajustê;
prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lej- 14,733/27,

pod
no

9, O.DO PÀGÀI'IENEO
9.1.O pagamento será
procedimentos adotados,

contrataÇão,
estão abaixo

finâncê1ro dê
podendo sêr

.DO REA"USE§,íENIO EM SETTTIDO ESTRIÍO

.Os preÇos contratados são fixos e irreajustávêis no prazo de um ano.

.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante sollcitaÇão do contiatado, os pleÇos
erão sofrêr reajustê após o interregno dê um ano, na mêsma propo!Ção da variação vêiificada
IpCÀ-IBGE acumulâdo, tomando-se por basê o mês do orçamento estimado, êxclusivamentê pa!a as

obrigaÇôês j-Diciadas e concluidas após a ocorrência da anualj-dade.
8.3.úos reajustes subsequêntes ao primeilo, o interregno minimo de um ano será contado a paltir
dos efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
g.4,No caso de atraso ou nào divulgâÇão do índj.ce de rêajustamento, o Contratante pagará ao

Contratado a importância calculada pela última variaÇão conhêcida, liquidando a difêlenÇa
correspondênte tâo logo sêja divulgado o lndice definitivo. Fi.ca o Contratado obrigado a

aprêsêntar mêmória de cálculo refêrênte ao reajustamênto de prêços do valor remanescente, senpre
ue êste ocotrer.
.5.Nas aferiÇóes finaj-s, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente. o dêfiniti"vo.
.6,Caso o índice êstabelecido para reajustamento venha a sêr extinto ou de qualquêr fonna não

ôssa mais ser utilj"zadg, se!á adotado, em substituiçâo, o que vj-er a ser determinado pela
eqislaÇão então en vigor '
.i.Na ausêncla de previsão .Iêga1 quanto ao lndice substituto, as paltes êlegerão novô Índice

oficlaf, para reajustamento do preço do valor lenanescente, por neio de termo aditivÔ'
8.8.O rêajuste poderá ser lealizado por apostilamênto.
g.9,O prazo para rêsposta ao pedido de rêstabelecimento do equilÍbrio econômico-financêixo,
quando for o- caso, sàrá de até 1 (ulo) mês, contado da data do fornecinento da documentaÇão

cornprobatória do fato imprevisivel ou previsÍve1 de consequência incalculáve1, obsêrvadas as

disposiÇôes dos Alts. 124 a 736, da Lei 14.133/21
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maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do pêriodo dê

rêalizado mediante processo regular e em

bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da
observância às normas ê
Lei I4.L33/2\, da seguinte
adinplêmento.

10. 0 . DÀ VERTETCÀÇÃO DÀ QIrÀlrrrcÀçÃo úcNrcÀ E EcoNôr4rco-FrNÀxcErBÀ
1O.1.Se nece§sária a verj-ficaÇão da qualificaçáo técnicâ ê econômico- finânceira do licitante, a

documentação essencial, suficlente para complova! as refelidas capacldades, sêrá re§tIita aquê14

definida nos Àrt. 6'7 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamênte '
10 .2 . Salienta-se que a documêntaçâo rêlacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para

demonstrar a capuCidade do licitante de realizar o objeto eventualmente pactuado, divj"dida en

habilitação jurldica; qualj-ficação técnico-profj-ssional e técnj.co-operacional; habilitaÇões
fiscal, Àocial e trabalhistai e habilitaÇão econômico-financeira; poderá sêr dispênsada, total
ou parcialmente, dentre outlas, nas contrataÇÕes ên valoles inferiores a um quartÔ do linite
p".à di"p.rr". de lici"taçâo para comprâs en gera1, conforme as disposiçÕes do A,.t' 70' do mesmo

diplonâ legal.

11.O.DO CRÍúRTO DE ÀCEIEÀÇÀO DO OB.]EÍO
11.1.Executada a presence contrataÇão e observadas as condições de adimplemento das ob!igaÇões
pactuadas, os proledirnentos e condiÇôês Para receber o sêu objêto pelo Contlatante obedecerâo'

ionfo.me o caso, às disposiÇõe§ do Art. 140, da Lei 14'133/21'
11.2.Por sê tratar de serviÇo, A assinatura do telmo detathado de recebimento plovj-sório, se

àará pefas partes, quando vàrificado o cumpximênto das exigências de carátêr técnlco' até 15

1q,.ri"rel diàs da coáunicação escrita do contatado. No caso do termo detalhado de fecêbimento
dáfinitivo, será enitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observaÇão

ouvistolia,quecomproveoatêndimentodasexigênciascontratuais,nãopodendoeaaeprazoSer
"rrp"riot 

a ôO 
-(rrorrenia) dj.as, salvo êm casos excepcionâis, devidamente justificados'

12.O.DOS PRÔCEDr}{ENTOS DE FÍSCÂI,IZÀçÀO E GERENCTÀMENTO

12.1,Se!ão designados pelo Contratante representantês com attibuiçôes
contrato, nos têlmos do Àrt' 117' da Lei l'4.133/21, êspêcialmente para

de Gêstor ê Eiscal do
acompanhar e fiscali zaÍ



a sua execuÇão, respectivamênte, pelnitida a contrataçáo de tercêiros para assistência ê subsldio
dê j-nformaÇões pertinêntês a essas âtribuiÇÔes.

13. O.DÀS SÀNÇôES ÀDMrÀIrSrRÀTr S
13.1.O Contratado sêrá responsêbilizado adminis trativamênte, facultada a dêfesa no prazo leqÍaI
do interessado, pelas infraÇõês previ§tas no Art. 155, da tei 14.133/21 e serão apficadas, na
forma, condiçôes, regras, prazos e procedinentos definidos nos Arts. 156 a 163, do nesno dipforoa
lega1, as seguintes sançóes: a - advertência aplicada êxcfusivamente pela infraÇão administrativa
dê dar causa à inexecuÇão parcial do contrato, quando não se justificar a imposiÇão de penalldade
mais grave; b - multa de mora dê O,5t (zero virgula cinco po! cento) êplicada soblê o valor do
contrato, por dia de atrâso injustificado na execuÇão do obieto da contratação; c - nulta de
10t (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquêr das infraÇões adminislrativas
previstas no referido Art. 155; d - impedimênto de licitar e contatâr no âmbi.to da Administração
púb]ica direta e lndireta do ente fedelativo que tive! aplicado a sanÇão, pelo plazo de dois
anos, apLicada ao xesponsávef pelas infraÇôes adrinistrativas previstas nos inciso§ 77, ÍÍÍ,
ÍV, V, VI ê VII do caput do refer:ido Art, 155, quando nâo sê justificai a imposição de pênalidade
mais gtave; e - declaração de inidoneidade para Licitar ou contratar no âmlcito da AdministraÇâo
pública direta e indireta dê todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao
responsáve1 pelas infraÇões administrativas previstas nos incisos VIII, Ix, X, XI e xII do caput
do referido Art. 155, bem como pelas infrêçÕes admj-oi^ strativas previ§tas nos incj.sos II, II1,
IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquên a irnposição de penalidadê mais gravê
que a sançâo referj-da no § 4o do referido Art. 156; f - apLi-cação crlnulada de outras sanÇÔes
plevistas na Lei 14.133/21.
l:.Z.se o valor da multa ou indenização devida náo for rêcolhido no plazo de 15 dias após a

comunicaÇão ao Contratado, será âutomaticamente descontado da primeira palcela do Pagamento a
que o contratado viêr a fazer: jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao rnês,

ou, quando for o caso, cobrado judiciaLmente.

1lt. o.DÀ CoMPENSÀÇÃO FÍNÀNCETA,A
14.1.Nos casos de evêntuais atrasos de pagamento nos têrmos destê instrumento, e desde que o

Contlatado náo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sêrá admitlda a conpen§aÇâo
financeira, devida desdê a data limite fixada para o pagamento até a data correspoDdente ao
efetivo pagamento da parcêla, Os encargos moratórios devidos êm razão do atlaso no Pagaftênto
serão calculados com utilj-zaÇáo da seguj.nte fórmu1a: EM = N x VP x I, onde: EM = encarçlos
moratórios; N = número de dias êntrê a data plevista para o pagamento e a do efêtivo paganento;
Vp = valor da parcela a ser paga; e I = Índicê de compensação flnancêira, assirô apurado: I =
(TX + 1OO) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua faltâ, um novo lndice adotado pelo Governo FederaL que o substitua. Na hipótese do xeferido
lndice estabelecido para a compênsaÇão flnanceira venha a ser extinto ou de qualquer forma náo
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que viel a sêr deterninado pela
Iegislação então êm vigor.

Mogei ro PB, 21 de Maio de 2022

MARIA DE FÀTIMÀ SILVEIRÀ
Se c retá ria


