
ESTÀDO DA
PREEEITI'RÀ MI'NICIPÀT DE MOGEfRO

TERMO DE RÊFERÊNCIA

1.0.DO OB.lErO
1,1.Constitui objeto do prêsênte Termo de Rêferência a

técnica para acompanhamento e gerênciamento dos Contratos
oeral dá Uniáo sob gestão da Caixa EconôÍnica Fedêra1
cadastrados nos sistemas SICOlw.

3.0
3.1

DO SERI,iIÇO
Às caracterlsticas e especificaÇÔes do objeto da

D I SCRN,ÍINÀÇÃO

2.0.wsrrEfcÀÍr
2.1.Para a contlatação:
2.1,1.À contrataÇáo acima descrita, que sêxá processada nos têrmos deste instnmento'
especificaÇõêstécnicaseinformaçÕescornpfementaresqueoacornpanham,quandofolocaso,
j,.r'"iifi..-"u, pe.Ia necessidade da devida efátivaçao dê serviço para suprir dêmanda êspecífica -
óontrataçáo de assessorj-a técnica para acornpanhamento e gerenciamento dos Contratos de repasse

com recursos do orçamento oeral da u;ião sob gestão da Caixa Econômica Fedelal e

operacionalizaçáo dos Convênios cadastrados nos sLstemas sÍcONv -' considelada opoltuna e

imprescindÍvel, bem como xelevante medida de interesse público, e ai.nda. pela nêcessidade de

dêsenvolvlmentodeaçÕescontinuada§paraapromoÇãodeatividadesperti.nentes,visandoà
maximizaÇãodosrecursosemrelaÇãoaosobjetivo§programadog.observadasagdiretlizesemetas
definidas nas ferramentas de ptaneiamênto aprovadas'

prêtensa: Cont!ataÇão de as sesaoria
de lepasse com leculsos do orçâmento
e operacionali zaÇáo dos ConvêDios

leferida contlataçáo são:

IJINIDÀDE

de empresa esPecializâda P ara Prestar servlços S
1 contrataÇão

ssessoria/ coDsultoriâ Técnica nas segulDtes áreâs de: - EI,ABORÀÇÂO DE PLANO

DE TRABALHOS E PROJETOSi ACOMPÀNIIÀMENTO DÀ TRÂMITAÇÃO DE CONTRÀTOS DE REPASSE

E CONVENIOS .]UNTO AOS GOVÉRNOS TEDERA1 E ESTÀDUÀI; I,ÀNÇÀ}'{ENTOS DE PI,ANOS

TBÀBÀLIIO NO SINCOV, COMPREENDENDO O CADASTRÂMENTO, O ENVÍO PARÀ ÀNAI'ISE

]RESOLUÇ ÔES DE PENDENCIÀS ATÉ A ÀPROVÀÇÁO EINAI,; ACOMPANTIAMENTO OBJETI

A RESOLÚÇÀO DE PENDENCIAS NÀ GIDUR/CEE E ÀTÍMENTAÇÃO DO SINCOV NO MóDUL

E EXECU lCITAÇÃO, CONTBÀTO, DOCUMENTO

IOUlDÀÇÁO, PÀGÀMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATTVOS, COM rNEOR]'1ÀÇ
D

L
NEC ESSÁRIAS PÀRA IMPI,EMENTÀÇÃO DO MESMO. DISPOSTÇÕES GERAÍS: À enples

tratadã devetá disponibilizar uma sala na cidadê de João Pessoa contêndo:

sa de reunião, cohputador com impresso ra ê acesso a faz e internet. Par
entuais reunj.ões, de§pachos e imPressã ô dê documentos de lnteresse dest

ÇÃo E PRESTAÇÃO DE CONTAS, I

À emPresa contratada dever á disponibilizaa uln técn1co Par
ndo solicitado el.a prefeitula.Edilidade

rea lizer visitas técnicas no munici

,!. O.DO TNÀTÀÀ,ENTO DIFERENCIADO PÀRÀ ITEIEPP

4,1.saIienta-se que na referida cootrataÇão, não será concedido o tratamento difêrenciado e

simplificado para as f'fi..oã.pi""u" e Emplesas de^Pequeno Porte' no§ termos das disposj'Ções

contj-das nos Àrts. 4? " 
48;-ã;-i;i compiernentar ^" Li3/2006' visto estar presente a condiÇão

plevista no inciso rv, do Art, 49, do mesmo diplorna legal: Licitaçáo i'nexiglve1 - Alt' 25'

ãaput, da Lei Eederal ^" 8.666/93, alterada'
4,2.No processo, portanto, d;;;;;tt considerado quaisquer fornecedor ou. ef::Ytlnte em potencial

q"ã 
-""'ã"q".ará '.,o" ,"q,]t!iiá"- a. 

-"àÁ. p".. u" hipáteses de inexj-gibilidade de licitaÇão.
inclusive as Mj.croêmpresa, Empresa de pequeno Porte e Equiparados, nos ternos da regislaçâo

s.O.DAS OBRTGÀçõES DO CONÍRÀTÀ}ITE

5.1.Bfetuar o pagamento ,"rull"" "o 
objeto contratado êfetivamênte realizado, dê acoldo com as

cláusulas do ràspectivo contlato ou outlos instnmentos hábeis'
5.2 . Propolcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da

prã""rrtà contrataÇão, nos termos do correspondente instlr'mento de ajustê'
5.3.Notificar o contrataao sárr. q1rurq,-,.i irreguralidade encontlada quanto à quaridade dos

produtos ou sêrviÇos, .r"t.Lnàã t rnui" u^pru e completa fiscalizaçâo' o que náo eximê o contratado

à. ".lu" .u 
"polr" 

abi I idades pactuadas ê pleceitos legais'

6.0.DÀS OBRÍGÀÇõES Do coNTRÀrÀDO
6.l.Responsabilir.r-". pot'toào" os ônus e obrlgaçóes concernentes à 1êgisIaÇáo fisca1' clvil'
tributária e trabarhista, »"* "o.. 

por todas a" d""p""." e compromiasos assumidos, a qualquer

titulo, pêrante seus fornecedores ou terceiros êm lazão da execuÇão do objeto cont'atado'

QUÀN!IDÀDE
72CODIGo



6.2.Substituir, arcando corn as despesas decorrentea, os materiais ou serviços que aplesentarem
defeitos, alteraÇÕês, ünperfeiÇóes ou quaisquer irregularj-dades discrepantes às exigêncj.as do

instrumento de ajuste Pactuado, ainda que constatados sonente após o recebilnento ou pagamento.

6.3.Não transferir a outren, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e exprêssa autorizaÇão do Contratantê.
6,4.úanter, dulante a vigência do conttato ou outros instrumentos hábeis. em conpatlbilidade
com as obrigaçÕes assumidas, todas as condições de regulaxidade e qualificaÇão exigidas no

respectivo p.o.esso de contrataçáo direta por Inêxigibilidade de Licitação. conforme o caso,
aprà"errtur'rdo ao Contratante os docrmentos necessálios. sempre quê soLicitado'
6.5.emitir Nota Eiscal correspoDdente à sede ou filial da emplesa que efetivamente aplesentou a

documentação de regularidade e qualiflcaÇão exigj-das quando da instrução do leferido plocesso
de contrataçào dirêta '
6.6.Executar todas a§ obrigaçóês assrmidas sempre com obselvância a melho! técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamenle, dentro dos preceitos l-egaj's, normas e especificaÇóes técnj'cas
correspondêntes .

.DOS PRÀZOS E DÀ \rI@NCIÀ

.os plazos máxiros de inlcio de etapas de execuÇáo e de conclusão do objeto da contrataÇão,
adnite prorlogação nas condiÇõ." u hipót""." previstas no Art' 5?, § 1" da LeL 8'666/93'

áo abaixó indicados e seráo considerados da assj.natura do Contrato ou equivalente:
. 1.InÍcio: lmediato,
.2.conc1u5ão:12 (doze) meses '
.À vigência da presente contrataÇão seIá determinadat 72 ldoze) rneses. considerada da data
assinátura do rlspectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada nos termos do Àrt.
da rei 8.666,/93 '
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.DO RE.A,'USTÀ!'ENÍO

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

.oeniro do prazo de vigência do contrato e mediante sollci"taÇão do Contratado, os preços

eráo sofrer reaiuste após o interregno de um ano. na mesma proporção da variaÇão vêrificada
IPCÀ-IBGB acrmulado, tomando-se por base o mês de apresentação da assinatura do contrato,
lusivamentê para as obrigações inlciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade '
,Nos reajustes subsequentês ao primeiro. o interregno mlnimo de un ano será contado a paltir
efeitos financeiros do último reajuste'

.No caso dê atraso ou nao divulgação do índice de leajustamento, o Contratante pagará ao

tratadoaimpo.tânci.acalculadapelaúltinavariaçãoconhecida'IiguidandoadifelenÇa
.."porrdurrte iao toqo seja divulgado o indice definj'tivo' Fica o Contratado obrigado a

ese;tar memória de cáfcu1o referente ao reajustamento de pleÇos do valo! remane§cente, senpre

que este ocorrer.
8.5.Nas afêriÇóe§ finais, o lndice utilizado para leajuste será' obrigatoriamente ' o definitlvo'
g,6.caso o indice estabelecj.do para reajustatnênto venha a se! extinto ou de qualquer forma não

possa nais ser utiLizado, seri adotado, en substituição, o que vier a se! determinado pela

]egislação então êm vigor.
B,?.Na ausência de previsão têgal quanto ao Índice substituto' as paxtês elegêráo novo lndicê
oficial, para leajustamento do preç; do valor remanescente, por meio de termo aditivo'
8.8.o reaiuste poderá ser realizado por apostilafiênto'

processo regular e em obselvância às nornas e

seguinte maneira; Para ocortea no prazo dê trinta

10 . O. DA VERtErcÀçÃo DÀ QrrÀr.ÍFrcÀçÃo rÉcr:ca E EcoNôtGco-FrNAlfcErB"a
ió.t.s" ,r.."""á!ia a verificaÇão da qualificação técnica e econônico- financei!a
relaÇão dos documentos essenciais 1j'mitar-se-á a definida nos A!ts' 30 e 31 da

do licitante, a
Lei 8.666/93.

11.O.DO CRrrÉRro DE ÀCErTÀÇÁO DO OB.rErO

11.1.Executada a plesente contratâçáo e obsêrvadas ag

pactuadas, os plocedirnentos e prazos para recêber o
tonforne o caso, às disposições dos Àrts' 73 a 76, da

12.O,DOS PROCEDTUENTOS DE PrSCÀJ,rZÀÇÂo E eEREilc!à}{ENrO

12.1.Serão designados pelo Contratántê represêntantes com atribuiçôes de Gestor ê Fiscal do

contrato. nos termos da norma vigentê, espeàialmente para acompanhal e fiscalizar a sua êxecuÇão'

respectivamente, pêrmitida a con'trataçao-ae terceiÍos para assj-stêncj-a e subsidio de informaÇões

pertinentes a essas atribuiçôês.

9.O.DO PÀGÀ!íENTO
9. 1. O pagamento será rêalizado mêdiante
procedimentos adotados Pelo Contratante, da

dias. contados do perÍodo de adimplemento'

13. O. DÀS SÀNÇÕES ÀDldrNrsrRÀrrvÀs

condições de adimplemento das obrigaÇÕes
seu objeto pelo Contratante obedecerão,
r,ei 8.666/93.

ê cumprir as obrigaçóês assrmidas ê Prêceitos legais, suj ê1tsa rá
às seguintes Penalidades Pr

13.1.4 !êcusa iniusta em deixar d
o Contratado, gatantidâ a prévia defesa,
da Lei L 666l93: â

aplicada sobre o va
obj eto da contrataÇão; c
total ou Parciaf do contratoi d

advertência; b multa dê mora de 0,5t (zero
1or do contlato por dia dê atlaso na entrega, no

- multa de 10t (dez por cento) sobre o valor

evistas nos Arts. 86 ê 8?

vírgu1a cinco Por cento)
j-nlcio ou na execuÇáo do

contratado PeIa inexecução

de contratar com a Administração , por prazo de até 02 (dois) aoosi e
suspensão temporária dê participar em licitaÇão ê i.mpê d ime nt o

dêc1aração de inidonêidade
nto peldurarem os motivos

pala licltar ou contratar com a AdministraÇão Púb.I ica enqua



deteminantes da punição ou até que seja promovida sua leabilitaÇáo perante a própria autoridade
que aplicou a penalidadei f - s imultaneamente, qualquêr das penalidades cabiveis fundamentadas
na Lei 8. 666/93.
13,2,Se o valor da multa ou indenizaÇâo devida não for recolhido no prazo de 15 dlag após a

comunicaçâo ao Contratado, será autornaticamêntê descontado da plimeira parcela do pagamento a

que o contratado vier a fazer jus. acrescido de juros moratórios de 1t (um pox cento) ao mês,

ou. quando fo! o caso, Çobrado judicialmente.
ra.:,gpos a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, Iealizar-sê-á comunicaÇão esclita
ao Coniratado, e publicado .ru irnp..rr"u oficiêI. êxc1uldas as pena.Iidades de advertêncÍa e multa
dê Ínora quando fot o caso, const;ndo o fundamênto 1êga1 da puniÇáo, informando ainda que o fato
se!á registrado no cadastro correspondente.

14. O.DÀ COMPETÍSIçÀO rrnA}{czrm
14.1.Nos ca§os de eventuais atrasos dê pagamento nos termos dêste instrumênto, e desde que o

Contratado não tenha concorrido dê algr.ma forma para o atraso, será admitida a conpeosação

financêira, dêvida desde a data l-imitê fixada para o pagamento até a data corlespondeDtê ao

efêtivo pagamênto da parcêla. Os encargo§ moratôrios devidos em razâo do atraso no pagamento

serâo caic;lado" .o^ ,rtili"uÇáo da seguinte fóEnu1a: EM = N x vP x r. oodê: EM: encargos

moratólios; N = número de dias entle a data previ§ta pala o pagamento e a do êfêtivo pagamento;

vp = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensação financeira, assj-m apurado: r =

(fX ; 1OO) + 365, sendo TX : percentual do IPCÀ-ÍBGE acumulado nos últimos doze neses ou' na

sua falta, um novo indice adot;do pelo Governo Eederal quê o substitua, Na hipótesê do refelido
lndiceestabelecidoparaacompensaçeofinanceiravenhaaserextintooudequalquerformaúáo
possa nais ser utilizado, sex'á adotado, em substituiÇão, o que vier a ser deterninado pela

fêgislação então em vigor '
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