
ESÍÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITTJRÀ MUNÍCIPÀI DE MOGEIRO

TERMO DE RETERÊNCIA

1.0.DO OBJETO
1.1,constltui abjeto do presente Temo de Refêrência a

SERVIÇO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBL]CÀ PARA A
SERVIÇOS DE IMPLÀNTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNÍCO,
REMOTO, DISPONIBILÍZAÇÂO DE DATA CENTER.

pretênsa: CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PAIÀ
SECRETARIÀ MUNICIPÀL DE EDUCAÇÃO, COM

MÀNUTENÇÃO EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO

2. 0 .,rusTrPrcÀÍI\rÀ
2 -!.Pata a cootrataÇão:
2 . 1 . 1 . A contrataÇão acima dêscrita, que será processada nos termos destê instrumento,
especificações técnicas ê infornaÇÕes complementares que o acompanham, quando for o caso,

iustifica-se: pefa necessidade da dêvida efêtivaÇáo de serviÇo para suplir demanda espêcifica -
óoNrnaraçÃo DE EMPRESA pÀRÀ sERvrÇo DE úso DE soFTwARE DE GESTÃo PúBLrcA PÀRÀ À SECRETARÍA

MUNICIPÀi DE EDUcAÇÃo, CoM sERVIÇos DE IMPLANTÃÇÂO, TREINÀMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MÀNUTENçÃO

EVoLUTTVA, supoRTE TÉcNrco REMoro, Dr spoNrBrlrzÀÇÃo DE DATA CENTER -, considêrada oportuna e

imprescindível, bêm cono relevante medida de intelesse púb1ico; ê ainda, pela nêcêssidâde de

desênvolvinento de aÇôês continuadas para a proÍnoÇão de atividades pertinentes, visando à

maximização dos recursos em rêIaÇão aos objetj.vos plogramados, observadas as di.letrlzês e metas
defj-nidas nas felramentas de pfanejêmento aprovadas.

3.0
3.1

.DO

.As
gSB\IrçO
caracteristicas e especificaÇÕe§ do obieto da referida

CODIGo

contrataÇão são:

T'NÍDÀDE

L ,sÊRvÍÇo DE

SERVIÇO DE

Dr scRDdÍNÀÇÁo
INsTALAÇAo, MICR.AÇÃO, PÀRÀMETC,I ZÀÇÀ

cEssÀo DE DrRErro DE uso sEM LrMrrE
O E TREINÀMENTO.

DE usuÁRros, lupoatr tÉctrco
O ]LIMI TADO E HOSPEDAGEM EM NUVEM (DATACENTER).

UND

MES

QUÀTÍIIDÀDE
1

l2

..O.DO TRÀTÀMENIO DTTIERENCIàDO PÀ8,À MEIEPP
4,1. sâIienta-ge que na referida Çontrataçáo. será concedido o tratamênto rlifêrenciado e

sinplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeoo Porte? nos temos das disposições

"o.riid." 
nos Arta. 4'l e 4A, da Lei Complêmentar no 123/2a06, visto estar prêsente a exceção

prevista no inclso Iv, do Àrt. 49, do rnêsmo diploma 1egaI: LicitaÇão dispênsáve1 - Art. 75, I1,
da Lei Eederal n" 14.I33/21'.
4.2,No procêsso, portanto, dêvêrá ser consaderado prêfêlencialmente apenas oa fornecedores ou

executantes enquadrados como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos ternos
da legislação vigênte.

5.0.DÀS OBRreÀÇôSS OO CONÍAÀIàNT!
5.1,Efetuar o pagamento têlativo ao obieto contrêtado efêtivamentê realizado, dê âcordo com as

c1áusulas do respêctivo cgntrato ou outros instrumentos hábêls'
5.2 . Propolcionar ao contrâtado todos os meios necessários pala a fÍêf execuÇão do objeto da

presênt; contrataÇão, nos termos do correspondente instrumento de ajuste'
B.3.llotiti.ur o Contratada sobre qualque! irregularidade encontrada quanto à quali-dade dos

produtos ou serviÇoa, exercendo a nais ampla e conpleta fj.scalização, o que não exlmê o contlatado
de suas responsabj-lidades pactuadas e preceitos legais.
5.4,Observai, em conpatibilidade com o obiêto da contraÇão, as disposições dos Arrs. 115 a 123

da Lei L4.133/21.

6.0.DÀS OBRrGÀÇóES OO CONTRÀrÀDO
6.1.Rêsponsabilizal-se por todos os ônus e obrigâçÕes concernêntês à Iêgis1ação fiscal, civi1,
tributárj"a ê tlabalhista. bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perantê seus foroecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratadÔ.
6.2.Substituir, alcando com âs despêsas dêcorrentês, os materiâis ou sêrviÇos que apregentarem
defêj.tos, alteraçÕes, imperfêições ou quaisquer iMguLalidades discrepantes às exigências dÔ

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o lecebimento ou pagamento.

6.3.Não transferir a outrem, no toda ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e exprêssa autorização do contratante.
6.4.üanter, durante a vigência do contrato ou outros inst^mentos hábeis, en compat j.b j-1idade

cÔmasobrigaçôesassumidas,todasa6condiçôêsdêregularidadeequalificaçãoexigidasno
respect].vo proaa""o de contlatação dirêta por DisPensa de LicitaÇão' conforme o caso'
aprásentando ao Contratantê os documentos necessárlos, semprê que solicitado'



?.O.DOS PRÀZOS E DÀ .IIIGÊNCIÀ

?.1.Os prazos náximos de inicio de etapas de execução e de cooclusão do objeto da
quê admite prorrogaÇáo nas condiçóês e hipótesê§ previ§tas na Leí )'4.L33/2!,
-indicados e serão considerados da assinatura do Contrato ou equivalente:

.L.Ínicio: 3 (três) diâs;

.2.concIusão:12 (doze) meses '

.À vigênciâ da presente contrataÇão será detêrminada: 12 {doze) neses,
assinatura do respectivo instrumento dê aiuste; podêndo ser prorrogada,

contrataÇáo,
estão abaixo

'7 .1
1.1
't .2
de

considelada da data
nas hj-póteses e nos

têrmos dos Arts. 105 a 114, da Le\ !4,133/21.

8.O.DO REÀ,fUSTÀ}'ENTO EM SEITTIDO ESTRITO
8.1.os preÇos contratados sâo fixos e j'rreajustáveis no prazo de um ano.
B,2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediantê solicitaÇão do Contratado, os preÇos
podetâo sofrer rêajuste após o intêrrêgno dê um ano, na mêsma prôporção da variação verificada
no IpCA-ÍBGE ac\rmu1ado, tonando*se por base o mês do orÇ.LmeDlo estlmado, êxcluslvanente para as

obrigaÇôes iniciadas e concluldas após a ocorrência da ânualidade'
8.3.úos reajustes subsêquentes ao primeiro, o interlegno mÍnimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reaju§tê.
B.4.No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndj-ce dê reajustamênto, o Contratanle pagará ao

Contratado a impoltância calculada pela ú1ti.na variaÇáo conhecida, Iiquidando a dj.feaenÇa
correspondênte tão logo sêja dj.vulgado o indice definitivo. Fica o Contratado ob!igado a

apresenta! memória de cálculo rêferente ao reajustamento de preÇgs do valor renanescênte, aenpre
que este ocorrer.
á.5.was aferj-çôês finais, o lndice utilizado para rêâjuste serár obrigâtoriamente. o definitivo.
g.6.Caso o lndice estabelecido para reajustamênto venha a se! extinto ou dê qualquer forma náo

possa nais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinãdo pefa
legislaÇâo êntáo êm vlgox.
f.i.Na àusência dê previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão nÔvo indice
oficial. para reajustamento do preÇo do valor remanescentei po! meio de termo aditivo.
8,8.o rêajustê poderá ser realizado por apostilamento.
g.9.O prazo para resposta ao pedido de restabeleclmento do equj,llbrio econÔmico-financei ro,
quando for o- caso, sàrá de até 1 (um) mê§, contado da data do fornecinento da docl.mentaÇão
comprobatória do fato imprevisivel ou previsivel de consequência incâ]culável, Ôbsêrvadas as

disposiçÕes dos Àrts. 124 a 1-36, da Lei !4.!33/21

9.0. DO PÀCÀMENIO
9.1.O pagamento será
procedimentos adotados,

realizado mediante processo rêgular e em observâDcia às
ben como as disposiÇÔês dos Àrts. 147 a 746 da Lei 14.133/21; da

normas e
seguintê

maneira: Patâ ocorrer no prazo de trinta dias, contados do pellodo de adimplemênto'

10. O. DÀ VERTFTCÀÇÃO Dà QIrÀrÍFrcÀÇÃo úcNrcÀ E ECONô!4rCO-FrNÀNCETRA

10.1.Se necêssária a verificaÇão da qualificaÇâo técnica e êconômico- financej-!a do licitante, a

docrmentaÇáo e§sencial. suficiente para comprovar as !eferj.das capacidades, será restrlta aquela
definida nos Alt. 6'l e 69, da Le! 74.133/21, respectivamênte '
10 . 2 . Salj.enta-se que a docurentaÇâo relacionâda nos Arts' 66 a 69, da Lei 14 133'l21' paxa

demonstra! a capacidade do lj.citante de realizar o obieto êventualmente pactuado, dividida em

habititaÇáo luiiaica; qualificaçáo técnico-profissional e têcnico-operacional; habilitaÇôês
tiscal, Àociat e trabalhista; e habilitaÇáo êconômico-financeira; poderá sêr dispensada, total
ou parcialmente, dentre outlas, nas contrataÇões êm vafores infêrioxes a uft quartÔ do linitê
pu.à di"p.r,"" de licitaçáo para compras em ger:al, conforme as dlsposiÇões do Àrt. 70, do me§mo

diploma 1egal.

11. O.DO CRAúRrO DE ÀCErrÀÇÃo Do oB'JEto
l,1.1,Executada â presente contratação e observadas as condições de adimplemênto das obrlgações
pactuadas,osprocedimentosecÔndiÇóesparareceberoseuobjetopeloContratanteobêdecerâo,
àonforme o.u"à, à" disposiÇÕes do Àrt. 140, da Lei 14'133/21'
7:..2.PoL se trata! de serviço, a assj.oalura do termo detalhado de recebimento provisôIio, se

dará pê1as partês, quando várificado o cumprimênto das exlgências de caráter técnico, até 15

iquinze) diàs da comunicação escrita do Contâtado. No caso do temo detalhado de recebimento
à.firritirro, será emitido e assinatura pe1âs partes, apênas após o decurso do prazo dê obsêrvaÇão

ouvistoria,quêcomProveoatendimêntodasêxigênciascontratuais,nãopodendoesseprazoser
superio, a go 

-(novenia) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente iustificâdos.

12.O.DOS PROCEDTMENTOS DE ErgCÀ!ÍZÀçÃO E GERENCTâIíENIO

12.1,Seráo designados pelo Contratantê representante§ con atribuiçõês
contlato, nos telmos do Art. 117, da Lei 14'133/21, especialmênte para

de cestor e fiscal do
acompanhàr e fi scal i zar

6.5.Emitir Nota Eiscal correspondênte à sede ou filial da emplegâ que efetivarnente aprêsentou a

docrrnentaÇáo de regularidadê e qualificaçâo exigldas quando da instruÇáo do referido processo
de contrataÇão dirêta.
6,6.Executar todas as obrigaçôes assumidas sempre com observância a melhor técnica vigênte.
enquadraodo-sê, rigo!osamênte, dentro dos preceitoa legais, normas e espêcificaÇôes técnicas
correspondentes .
6.7.Observar, em compatibifidade coro o objeta da contraÇão, as disposiçÕes dos Àrts. 115 a 123

da Le! 14.133/21.



MÀRIA DE FÀTIMA SILVEIRÀ
Secrêtári-a

a sua execução, respectivanente, pêrmitida a contrataÇão de têrceiros para assistência e aubsldlo
de informações pertinentes a e§§as atribuiÇôês.

13. O. DÀg gà{çõES ÀDUrNrSÍRÀrrt/ÀS
13.1.O Contratado será responsabi I i z ado admlnist rativamente, facultada a defesa no prazo legaf
do interessado, pelas infraÇões previstas no Àrt. 155, da Lei 74.133/21 e serão apllcadas, na
forma, condiÇões, regras, prazos e procedimentos definidos noa Àlts. 156 a 163, do mesmo diploma
IêgaI, as sêguintes sançôes: a - advertência aplicada exclusivamênte pelâ infraÇão admini§trativa
de dar causa à inêxecuÇão pârcia1 do contrato, quandô não se justificar a inposiÇão dê pênalidade
mais grave; b - multa de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do
conttato, por dia de atraso injustificado na execuçáo do objeto da contratação; c - nulta de
1Oi (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infraÇõês administrativas
previstas no leferido Art. 155; d - impedimento de licitâr e contâtal no âÍüito da Administraçáo
públ-ica diieta e indireta do ente fedêrativo que tiver apLicado a sanÇào, pelo prazo de dois
anos, apli-cada ao responsáve1 pelas infraÇões administrativas plevistas oos incisôs II, III.
IV, V, VI ê VII do caput do referido Àrt. 155, quando não se justlficar a imposição de penalidade
mais grave; e - dêcfaraÇão dê inidoneidade para licitar ou contratar no âmb.ito da AdministraÇáo
pública direta e indireta dê todos os entes fedêrativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada âo
responsávê1 pelas infraÇões administrativas previstas nos incisos VI1I, IX. X, XÍ e XII do caput
do rêfêrido Art. 155, bêm como pelas infraÇões administrativas previstas nos incisos II, IÍI,
IV, Vr VI e VII do caput do mesmo artlgo quê justifiquem a imposiÇáo de penalidade mêis glave
que a sanÇão referida oo § 4'do refêrido Art. 156; f - aplicaçâo cumulada de outras sançóês
previ stas nâ Lei 14.I33,/21.
13.2.Se o valor da multa ou indenizaÇâo devida nâo for recolhido no Prazo de 15 dias após a

comunicaÇão ao Contlatado, será automaticanente descontado da primej.la parcefa do paganento a
que o contratado vier a fazer jus, acrescido de juros noratór.ios de 1t {um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso. cobrado judicj-almentê'

1{. O.DÀ COMPEN9ÀçÁO ErNÀtlcErRÀ
14.1.Nos casos de eventuai§ atraaos de pagamento nos texmos deste in§trumento, e desde que o

Contratado náo tenha concorrido de algrma forma para o atraso, será admitida a compênsaÇão
financêira, devida dêsde a data limite fixada para o pagamento até a datâ correspondente ao

efetivo pagamento da parcêfa. Os encargos moratórios dêvidos en razão do atraso no paqalnento
sêrão calculados com utiLizaÇão da sequinte fórmula: EM = N x VP t 1. ondê: EM = êncarçlos
moratóriosi N = número de dias entre a data prevista para o paqamento ê a do efetivo pagamento,
Vp = valor da parcefa a ser paga; e I = Índice de compensaÇâo flnanceila, âssim apurado: Í =
(TX + 1OO) + 365, sendo Tx : percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua falta, un novo lndice adotado pe.lo Governo Federal que o substitua' Na hipótesê do referido
índice estabelêcido pala a compensação fj-nanceira venha a ser extinto ou de qualquer foima não

possa mais ser utilizado, se!á adotado, em substituiÇão, o quê vier a ser determinado pela
legislaçáo então em vigor.

!4ogeiro - PB. 2l de Malo de 2022.


