
ESTÀDO DÀ
PREEEITT'RÀ MJNICIPÀT DE MOêEÍRO

de Referência a prêtensai coNTRÀTAÇÃo DÉ EMPRESA PÀRÀ

DA ADMINISTRAÇÃO DTRETÀ CONSOANTE LEÍ 14.133/2021 DESTE

1.0.DO OBJEÍO
1,1.Constitui objeto do presente Têrmo
PROMOÇÃO DE TREÍNAMENTO DOS FUNCÍONÁRIOS

MÚNICIPIO.
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.As caracteristicas ê espêcificaÇôes

TERMO DB REFBRÊNCIA

CODIGO
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3.1

. .rusrrEÍcÀTrvÂ

. Para a contaataçâo:
,1.4 contrataÇáo acina descrita, que será processada nos termos deste instrumento'
ecifi-caÇões técnicas e infoflnaÇôe§ óomplementares que o acompanhar' quando fo! o caso'

tifica-se: pela necessidadê dê dêvida efetivaÇão de serviÇo para suPrir demanda espêcífica -
TRÀTAçÃO DE EMPRESA PARÀ PROMOÇÃO DE TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DÀ ÀDMINISTRÀÇÃO DIRETA

soANTE LEr r4.L3/2a2r DE5TE MúNrcrpro -, considerada oportuna e imprescindíveI. be& como

evantêmêdidadeinteressepúblico;eainda.pelanêcessidadêdedêsenvolvimentodeaÇõês
iinuadas para a promoÇão de atj.vidades pertinentes. visando à maximizaÇáo dos recursos em

aÇáo aos ãfluti.ro" programados, observadas as diretrizês e netas definidas naa fêrlanentaa
planejamento aProvadas'

do obieto da rêferida contratação são:

DI I]NIDÀDE

DMINISTRÀÇÃO DIRETÀ CON SOANTE,,LE I A4.I33 /2O2T DESTE MUNICIPIO
oNmros-õil- uND

I

DE TRETNA},ÍENTO DOS I'UNCI 1
1 EXECUÇÁO DE SERVIÇO NA P

{ . O . DO EB,ÀTÀT''ENIO DIEERENCIADO PÀRJA ME./EPP

4.1.saIienta-sê gue na reÍerida contrataÇão, náo será concêdj"do o tratamênto difêrenciado ê

sinplificado para as Microenpresas e Empxesas de-Pequeno Porte' nos termo§ das disposiÇões

contidas nos Arts. ar e ae, ãa i.i co*pi.rn.rrtu r ^" li3/2a06, visto estar presêntê a condj"Ção

prevista no inciso IV, do Art. 49, do mesmo diplona 1ega1: LicitaÇáo inexigÍvêl - Àrt' 25'

caputt da Lei Federal n" 8.666/93, alterada'
4.2.No processo, portanto, d";;J;tt considelado quaisquer folnecêdor ou ex-:9rlt:nte em potenclal

que se enquadre nos requi;;;o"-Jt t'ot*u putt u" hipàteses de inexigibilidade dê licitaÇão'
inclusive as MÍcroenpresa, Emplesa de pequeno Porte e Equiparado§, nos termos da leqislação

vigênte.

5.0.DâS OBRÍGÀçõrs oo coxtRraNrg
5.1.Efetuar o pagamento ,.rull\ro ao objeto contratado êfetivamente lealizado, dê acoxdo con as

ctáusulas do ràspectj.vo contrato ou outros instrumêntos hábeis'
5. 2 . Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇâo do objeto da

pr""arrt" contrataçáo, nos termos do colrêspondente inatlumeDto de ajuste'
5,3.Notificar o contratadá sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à quatidade dos

produtos ou serviÇos, exercendo " ^ui" u*ptt e completa fiscaLizaÇão' o que nâo exime o contlatado

ãã ".,u" 
,. 

"potts 
abi L idades paÇtuadas e preceitos legais'

, O.DÀS OBRIGÀÇõEs DO CONTRÀTÀDO

,l,Responsabilizar-se por todos os Ônus e obrigaÇóes concelneotes à legislação fiscal' civil'
ributáiia e txabalhista, U.* 

"o*o 
por todas "" 

d."p""u" e compromissos assumidos, a qualquer

ítu1o, perante seus forneceJores ou terceiros em razão da execuÇáo do objeto contratado'

,2.Substituir,alcanclocomasdespesasdecorrentes'osmatêriaisouserviÇosqueaplesentarem
êfêitos, a.lteraçõês, i^p..r"lçãá"'ã" quaisquer i r-rêguf a r idadês discrepantes às êxiqências do

nstrumento de aiustê pu.at'uJo,' ui"au qot coistatados 
. 
somênte aPó§ o rêcebimento ou pagamento'

-3.Náo transferir a outrem, ,.ro a"ao ou em parte, o objêto da contrataÇão, salvo mediante prévia

e exprêssa autorizaÇão do 
-Contratante '

6'4.Maoter,duranteavlgenciadocontratoououtrosinstlumentoshábeis,emcoÍnpatibilidadê
com as obrigaÇoes assumiaas, 

-toJas .s condiÇôes de regÍularj.dade e qualificaÇão exigida§ no

respectivo processo a. 
"ot 

a-iutãiãà direta poi rnexigibj'lidade de LicitaÇão' conforme o caso'

uprã""rrturraà ao contratantê os dãcumentos necessários, semple que §olicitado'
6.5.Emitir Nota Eiscat ..r;";;";à;;i; j seae ou.filial da enpresa quê efêtivamente apresentou a

documêntaÇão de regularidadã'.---q]ãiri.ur"" exigidas quaAdo da instruÇão do xêfêrido procêsso

de contlataçáo direta.
6,6.Executar todas as obriqaÇões assumidas semple com observâocia a melhor técnica vigente'

ênquadrando-se, .iqoto"*.,,i-tl dentro dos pttttito" regais' normas ê especificaÇõês técnicas
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DOE 9RAZOS E DÀ VÍGÊNCI,A
Os prazos máximos de inicio de etapas de execuÇão e de conclusão do objeto da
admite prorrogaÇão nas condições e hipóteses previstas no Àrt. 57, § 1", da
o abaixo indicados e sêrão considêrados da emissão da Ordem de serviço:
1. Início: 3 (três) dia§,
2.Conclusão: 7 (sete) mêses.
A vigência da plesente contrataÇão sêrá deterninada: até o final do exercício
, considerada da data dê assiDatura do rê§pectivo instrumento de aju§tê;

contrataÇâo,
LeL 8.666/93,

financeiro dê
podendo ser

prolrogâda nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

8. 0.DO REÀ,JUSTAIIIENIO
8.1.Na ausência dê previsão 1ega1 quanto ao lndice substj-tuto, as partes elegeráo novo indice
oficial, para reajustamento do preÇo do valox temanescente, por meio de termo aditivo.
8-2.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
8.3.os prêÇos contratados são fixos e irreajustáveis no plazo de r]m ano'
B,4.pentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇáo do Contratado, oa prêços
poderâo sofrêr reajuste após o interregno de r]]n ano, na mesma propolção da variação vêIifj.cada
;o ÍpSA-IBGE acumulado. tomando-sê por base o mês de apresentêçâo da assinatula do contrato,
exclusivamente para as obriqaÇões lniciadas e concluldas após a ocolrência da anualidade.
8.5,Nos rêajustes subsequer'ries ao primêiro, o intelrêgno nlnimo de um ano sêlá contado a partir
dos efeitos financeiros do úItino rêaiuste.
8.6.No caso de atraso ou não divulgaÇão do indice dê reajustamento, o contratante pagará ao

contratado a importância calculada pela ú1tima variação conhêcj.da, liquidando a difêrenÇê
corrêspondente iao togo seia divul.gado o lndice defj.nj.tivo. Eica o Conttatado obrigado a

aprêse;tar memória de cálcuIo referente ao Ieajustamento de pleÇos do valor lemanescente, senpre
que este ocolrer.
g.l.Nas aferiçÕês finais, o lndice utilizado Para reajustê será, obrigatoriamente, o definitivo.
g.g.Caso o lndice estabelecj-do para reajustamento venha a se! extinto ou de qualquer forma náo

possa mais ser utilizado, seri adotado, em substituiçáo, o que vier a sêt detêrminado pela

legj-sfaÇão entáo em vigor '

9. O.DO PÀGÀl,lENrlO
9,1.0 pagamento será realizado mediantê
procedimentos adotados pelo Contratante, da
dias, contados do período de adimplemento '

14, O.DÀ COMPENSàÇÃO FÍNÀllcErRÀ
14.1.Nos casos de eventuais atrasos
Contrâtado não tênha coDcolrido de

processo regulâr e em obsêrvância às normas ê

seguinte maneira: Para ocorre! no Prazo de trinta

10.O.DÀ VERrEÍCÀÇÃO DÀ QUÀlrFÍcÀÇÃo úorrcÀ E EcoNô![CO-r$B]lcEr&À
10.1.se necêssária a verificação dê qualificação técnica e ecoDômico- financei ra
leLaÇão dos docr.mentos easênciais limitar-se-á a definida nÔs Arts' 30 e 31 da

do licitantê, ê
Lêi 8.666/93.

11.O.DO CRrúRrO DE ÀCEÍÍÀçÂo Do oB,lETo
11.1.Executada a preseote contrataÇão e observadas a§

pactuadas, os procedinentos e prazos para recebel o

tonforme o caso, às di§posições dos Arts 13 a 76, da

12. O . DOS PROCEDTMEIITOS DE FrgcÀrrrzÀÇÀo E GERENCiN',íENEO

12.1.Serão designados pelo Contratántê representantes con atribuiçóe§ de Gêstor: ê Eiscal do

contlato,nostêrmo§clanormavigente,especj-almenteparaacompanharefiscalizarasuaexecuÇão,
ràspectivamente. pernitj-da a conilataÇâo dê terceiros para assistência e subsldio de informaÇôes

pertinentês a essas atribuiÇões.

13. O.DÀS SÀNçõES ÀDttrNrsrRArrvrG
13.1.A recu§a injusta êm dêixar de cumprir as obrigaÇõês assumidas e preceitos legais, sujeita!á
o Contratado, garantida 

" 
pre"i" defesa, às seguintes pênalidades previstas nos Arts' 86 ê 87

da Lei 8.666,/93: a - advertência; b - multa de nora de 0,5* (zero vírgula cinco por cênto)

aplicada sobre o va.Ior do contrato por dia de atraso na entrega' no início ou na execuÇão do

objeto da contrataÇáo; c - multa ae iOt (dez por cênto) sobre o valor contratado pela inexecuÇão

total ou parciaL do .o.tt.utã; d - suspensão iemporária dê participar êm 1j-citaÇão e impedimento

de contratar com a edminlstraçáo, por'prazo ae aie oz (dois) anos; e - declaraÇão de inidonêidade
para ficitar ou contratar com a Administraçáo Pública enquanto perdurarêm os motivos

determinantes da punição ou até que sêja promovida sua reabilitação perante a própria autoridadê
q,-r. upfi"o, a pe;alidade; t - s imultaneamênte, qualquer das peoalj-dades cablveis fundâmeDtêdas

na Lei. 8.666l93.
13.2,se o valor da multa ou indênizaÇáo devida não for recolhido no prazo de 15 dia§ após a

comunicação ao contrataclo, será automàticamente descontado da primeila parcela do pagameoto a

f-r.- á cor'rttuaudo viêr a furer jrs, acrêscido de iuros moratórlos de 1t (um po' cento) ao mês'

ou, quando fot o caso, coblado judicialmente'
L3.3,Após a aplicaÇão a. q,.rái"q';., das penalidade§ previstas' rêaliza!-se-á comunj'caÇão êsclita
ao Contratado, e publicado ,,u i'pttt'"u ofiti"f, excluídas as penalidades de advertência ê multa

dê mora quando for o caso, constàndo o fundamento lêgaf da puniÇão, informando ainda quê o fato

será registrado no cadastro corre§poqdente'

de pagamento
alquma forma

condiÇões de adimplemento das obligaÇões
seu objeto pefo Contratante obedece!áo,
tei 8. 666 / 93 .

termos destê lnstrumeoto, e desdê que o

o atraso, sêrá ad]nitida a compensaÇão
oos
para



fiDanceirâ, devida desde a data limite fir<ada pala o paqamento até a data correspondeotê ao

efêtivo pagamento da pa!cê1a. Os encargos moxatórios devidos êm razão do atraso no pagamento
serão cêlculados com utj"IizaÇão da seguinte fórmulâ: EM = N x VP x 1, ondê: 8M = encalgos
moratórios; N = número de dlas entre a data prevista para g paganento e a do efetivo pagamento;
Vp = valor da parce.la a ser paga; e I = lndice de compensaçâo financeira, assin apurado: I -
(TX + 1OO) + 365, sêndo TX = pêrcentual do IPCÀ-IBGE acr]mulado nos últimos doze meses ou. na

sua falta, um novo lndlce adotado pelo Governo Eêdela1 quê o substitua' Na hlpótese do rêfêrido
indice estabelecido para a coÍnpensaçáo financeira veDha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais sê! utilizado, ser:á adotado, êm substituiçáo, o que vier a ser determinado pela
fegislaÇão então en vigor.

Mogêi ro PB, 25 t..t)r!1, de 2422.

DE LIMA
Secret ário


