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PRIE'E ITURA MUNÍCIPÀI DE MOGEIRO

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto do presênte Terno de Referência a pretensa: CoNTRÂTAÇÂO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

EsPEcIÀLIzÀDos EM ASsEssoRIA LICITAÇÔES E CONTFÀTOS BEM COMO ÀTUAÇÂO JUNTO AO MINISTÉRÍO PÚBLICO

ESTADUÀL COMÀRCA DE ITABAIÀNÀ_PB.

TERMO DE REEERÊNCIA

CODI

2.0.,rUST!FICÀTI\rA
2. 1. Para a contrataÇão!
2.1.1.A contrataÇáo acina descrita, que sêrá plocêssada nos termos deste instrumento,
êspecificâções técnicas e ioformaÇôes complementares quê o acompanham, quando for o caso,
iustifica-se: pêfa necessidade da devida efetivação de sêrviÇo para suprir demanda espêcifica -
óoNrn-atecÀo DE sERVrÇos TÉcNrcos EspEcÍALrzADos EM ÀssBssoRrÀ LrcrrAÇÓES E coNTRATos BEM coMo

ATUAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTÀDUAL COMÀRCÀ DE ITABÀIANÀ-PB -, considerâda oportuna e
imprescindivel. ben como lelevante mêdida de interesse público; e ainda, pela nêcêssidade de

desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividade§ pe!tinentes, visando à

maximizaÇáo dos teculsos em relaÇáo aos obietivos programados, observadas as diretlizês ê metas

definidas nas fêrramentas de planejamênto aprovadas'

3.0
3.1

.DO SERVrçO

.As caracteristicâs e espêcificaÇões do objêto da referidâ contrataÇão são:

DI SCR]:'ÍINAÇÀO

ço" iiãii"ou especializados ám

atuaÇão ,funto ao Ministério Púb1

UNIDÀDE QUÀ]{TIDÀDE

1 Àssessoria Lj-citâÇões e Contratos beín
ico Estadual comarca de Itabaiana-PB.

UND I2

{. O.DO ÍRÀTÀI.IENTO DIT'ERENCIÀDO PÀR,À MEIEPP

4.1.safiênta-sequena!eferidacontlataÇão,nãoseráconcedidootlatamentodifêrenciâdoe
simplificado pu.á u" Microempresas e Emprêsas dê pequêno porte, nos termos das disposiÇões
contidas nos Àrts. 4.7 e 48, ãa lei compiementar no 723/20A6, vj-sto estar presente a condiÇão

prêvista no inciso rv, do Art. 49, do mesrno dj'ploma legal: Licj'taÇâo inexiglvel - Art' 25' rr'
àa Lei Federal n' 8.666,/93, alterada; e Lei Federal ^" 

74'A39/20'
4.2.Noprocesso,portanto,devê!áselconsideradoquaisquerfolnecedo!ouexecutaoteempotencial
qrã 

""'"^q,-rua.e 
no§ requisitos da norma para as hipôteses de inexigibilidadê de 1j-citâÇão'

inclusivêasMicroêmplesa,Empre§adePequenoPolteeEquiparados,nostêrmosdalêgi51ação
vigente.

5. O.DÀS OBRTGÀçõEs oo coNrRÀrÀlrrE
5'l.Efetualopagamentorelativoaoobjêtocontlatadoefetivamenterealizado,deacordocomas
cIáusulas ao rãspectivo contrato ou outros instrumentos hábeis'
5.2.PropolcionaraoContratadotodososmeiosnecêssáliospalaafielexêcuçãodoobjetoda
present; contrataÇão, nos termos do correspondente instrumento de ajuste'
5.3.Notificar o contratado sobre qualquei irregularidadê encootrâda quanto à qualidade dos

produtos ou serviços, êxercendo u ^uit 
u*plu ê completa fiscalizaÇâo' o gue náo êximê o CÔntratado

à" "ru" 
t."pon"abilidades pactuadas e preceitos legais'

6.0.DÀS OBRIGÀÇõES DO CONÍRÀEÀDO

6.l.Responsabilizar-seportodososônuseobriqaÇÕesconcelnêntesà1egislaÇâofiscal,civi1,
tributáIia e txabalhista, bem como por todas as desPesas e comPromissos assumidos, a qualque'

t1tuIo. perante sêus fornêcêdoles ou terceiros em !azão da execução do objeto contlatado'
6.2.Substituir, arcando com as despêsas decorrêntês, os materiais ou sêrviços que aprêsêntarem

defeitos,alteraÇóês,imperfêiÇõesouquaisquerlrregu]aridadesdiscrepantêsàsexigênciasdo
instrrxnento de ajusLe pactuado. aj.nda que constatados somênte após o recebimento ou pagâmeoto'

5.3,Não transferir a outrem, ,rá toao o,r-.. pa!te, o objêto da contrataÇão, salvo mêdiante prévia

e expressa autorj-zaÇáo do Contratante'
à.a.ilurrt.., durante a vigência do contrato ou outros instruÍentos hábels, em coínpat ibi I idade

comasobligaÇôesas§rmicias,todasascondiÇõesderêgu]-ariidadêêqua]ificaÇãoexigidasno
iespectlvo j.o".""o dê contratação di.eta pôr Inexigibilidade de Licitação, conformê o caso,

apr;sentand; ao contratante os docunentos necessários' sêmpre que solicitado'
6.5.ElnitirNotaEiscalcorrespoodenteàsedêoufilialdâemPrêsâquêefêtlvamênteaprêsêntoua
documentação de regularidâde e quallficaÇâo êxigidas quando da iostruÇáo do rêferido plocesso

de contrataÇão diretê.
6.6.Executar todas as obrigaçôes assumidas sempre com observâocia a mê1hor técnica vigente'
enquadrando-se, tiqoto"u*"r'ri", J"''tto do" prec;itos legais' normas e esPecj-ficaÇões técnica§

corrêspondeotes .
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.DOg PR,AZOS E DÀ .lrICfNC!À

.Os prazos ÍÉximos de início de etapas de êxêcuÇão e de concfusão do objeto dâ contrataÇáo,
admite prorrogação nas condj.Çôes ê hipóteses previstas no Art. 57, § 1'r da Lef 8.666/931

ão abaixo indicados e seráo considêrados da assi-natura do contrato ou equivalentêi
- 1.InÍcio: Imediato,
,2.conclusão: 12 (doze) meses.
.À vigência da prêsente contlataÇão será dêtêminada: 12 (doze) meses, cônsidêrada da data
assinatula do lespectivo instrumento dê ajuste; podendo ser Prollogada nos têrnos do Art'
da Lêi 8.666/93.

8. O. DO REÀJUSTàI.{E!ÍTO
8.1.os prêÇos cootlatados sáo fixos e irreajustáveis no prazo dê um ano.
8.2.Dêntro do prazo de vigência do contrâto e mediante solicitação do Contratado, os prêÇos
poder:ão sofrer. reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-sê por base o mês de apresentaÇão da assinatura do contrato,
exclusivamente para as obrigaÇôês iniciadas e cônc1uídas após a oco!xência da anualidadê.
e.3.Nos reajustes subsequentês ao primêiro, o interregno mlnimo de un ano será contado a partlr
dos êfeitos financeiros do ú1tj.no reâjuste.
B.4.No caso de atrâso ou nâo di-vu]gaçâo do índice de rêajustamento, o Contratante pagará ao

Contratado a importância calcufada pela úItima variaÇáo conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo sêja divufgâdo o lndice definitivo. Fica o Contratado ob!iqado a

aprêsentar memória de cálculo referente ao leajustamento dê preços do valor remanescenie, semple
que este ocorre!.
8-.5.llas aferiçoês finais, o indice utilizado para lêaiuste 5êrá, obrigatoriamente, o definitivo.
g.6.Caso o lndice estabelecido pala reajustamento venha a ser extinto ou de qualque! forma náo

possa mais ser utilizado, será adotado, em substitulÇáo, o que vie! a ser determinado pela
leqislaçâo êntão em vigor.
f.i.Na ;usência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegerãÔ novo índice
oficial, para reajustanento do preÇo do valo! remanescentê, poI meio de têrmo aditivo,
8,8.o reaiuste poderá ser realizado por apostilamento'

9. O.DO PÀGÀMEISTO

9,1.o pagamênto será rêal-izado mediantê
procedimentos adotados pelo Contratante, da
dias, contados do perlodo de adimplemento.

e êm observância às
Para ocorrer no prazo

normas e
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seguintê manei ra

10.O.DÀ VERTETCÀçÃO DÀ QuÀr,rFrcÀÇÃo úcNrcÀ E ECoNôMICO-FTNAIICETRÀ

10.1.senêcessáriaavêrificaÇãodaqualificaÇãotécnicaeecÔnômlco-financelra
relaÇão dos documentos essênciais linitar-se-á a definida nos Arts' 30 e 31 da

do licitante, a

Lei L 666/93.

11,O.DO CRIúRIO DE ÀCEÍBAçÃO DO OBJEEO

11.1.Executada a presênte contrataÇão e observadas as
pactuadas, os procedimêntos ê prazos parâ recêbêr o

àonforme o caso, às disposiÇóês dos Àrts. 73 a 76, da

12.O.DOS PROCEDTTáENTOg DE FISCÀ!:ZÀÇÃO E GERENCT,À!{ENEO

12,1.Serão desigoados pelo contrataote reprêsentantes com atribuições dê Gestor e Eiscal do

contrato,nostermosdanormavigente,êspeciafrnentepalaacompanharefiscalizaraSuaexêcuÇão,
respectivamente, permitidâ a contratação dê têrceilos para assistência ê subsidio de inforflaÇões
pertinentes a essas atlibuições.

13. O.DÀS gÀItÇôES ÂIrMrlrrsrRArrvÀs
13.1.A recusá injusta êm deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado. garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts' 86 ê 8?

da Lei 8.666193: a - advêrtência; b - mul-ta dê mora de o,58 (zero v1lgula cioco por cento)

aplicadasobreovalordocontratopordiadeatlasonaentlega,noinlcioounaexecuÇãodo
otluto a. contratação; c - multa de iog (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexêcuÇáo

total ou parcial do contrâto; d - suspênsáo iemporária de participar en licitaÇão e impedimeoto

de contratar com a Administração, por prazo de aié 02 (doj-s) anos; e - declaraÇão de inidoneidade
palalicitaroucontratarcomaAdmini§traçãoPúblicaenquantoperdularêmosmotlvos
dêterminantesdapuniçãoouatéquesêjapromovidasuarêabilitaçãoperanteaplópriaarrtoÍidadê
que aplicou 

" 
p..rilidud"; r - s imultanearnente, qualquer da§ penatidades cabíveis fundanentadas

na Lei 8. 666,/93.
13.2.Se o valor da multâ ou indeoizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a

comunicaÇão ao Contratado, será automatj-camente descontado da primeira parcefa do pagâmento a

que o Contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros moratórios de 1t (uJn por cênto) ao mês'

ou, quando for o caso, cobrado iudicialmêntê'
13.3,Após a aplj-caÇão de quaisqíer das pênalidadês previstas' realj-za!-se-á comunicaÇáo êscrita
ao contratado, e Publicado ,'ru i^pr.t". àtitiut, excluídas as penalidadês de advertênciê ê multa

de mora quando fo! o caso, constàndo o fundamento lega1 da puniÇáo, informando ainda quê o fato
será registrado nô cadêstro colrêspondente'

14. O.DÀ COÊ.{PENSAÇÃO Fr}IÀ}lCE ÍRA
14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos

Contratâdo não tenha concolrido de alguma forma para

condições de adimplemênto das obrigaÇôes
seu objêto pelo Contrâtantê obedêcêrâo,
Lei I . 666/93.

termos dêste instrumento, e desdê que o

o atrâso, será admitida a compênaação



financeira, dêvida desde a data fimite fixada para o pagamento até a data coltesPondente ao

efetivo pagamento da palcela. Os encargos moratórios devidôs em razão do atraso no pagamento
sêráo calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP t I, ondê: EM = êncargos
moratórios; N = númêro de dias entre a data pr:evista para o pagamento e a do efetivo paga$ento;
Vp = valor da parcêIa a ser paga; e I = Índicê dê conpensação financeira, assim apurado: I =
(TX + 1OO) ..!. 365, sendo TX = percêntual do IPCA-IBGE acr.mulado nos últimos doze ne§ês ou, oa

sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Fêdetal- que o substitua. Na hipótesê do referido
indice estabelecido para a conpeosação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma náo
possa mais sêr utilizado, sêrá adotado, êm substituição, o que viel a ser determinado pelâ
legislaÇão então êm vigor.

Mogeiro - PB, 16

êc!e tário

Maia de 2422.
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