
ESTÀDO DÀ
PREFETTI'R,A MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

TERMO DE REEERÊNCIA

1.0.DO OB,JETO
l-.1.Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: CONTRATAÇÃO

DEDETIzAÇÃo No CóMBATE A PRoLIFERAÇÃo E HIG]ENIZAÇÃO, CONTRÂ BARATA, ESCORPIÃO,

MOSCAS, TRÀÇAS E CUPIM NAS ESCOLAS MUNICTPAIS DESTE MUNICIPIO.

DE EMPRESA PARA
FOMRIGA, RATO,

2 .0 .JlrsTrFrcÀErvÀ
2,LPara a contrataÇão:
2.L.l.A contrataÇão aclma descrita, que será processada nos termos deste instrumento,
especificaçôes técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,

iustifica-se: pefa necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda especifica -
óolrrnataÇÃo DE EMpRESA eARA DEDETTzAÇÃo No coMBArE A pRoLTFERAÇÃo E HrcrENrzAÇÃo, coNTRA BARATA,

ESCORPIÃO, EOMRIGAI RATO' MOSCAS, TRAÇAS E CUPIM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO -'
considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse público; e ainda,
pela necessiàade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoçâo de atividades
pertinentes, visando à maximj-zaçAo dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas

as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
2,2.Para a estimativa de quantitativos:
2.2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em funÇão do consumo e

utilizaçãt prováveis foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a

ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus

desdobramentos, bem como considerando o orÇamento disponÍveI e ainda a sequência histórica da

realização de despesas semelhantes, quando exj'stente'

3.0
a1

DÀ COMPRÀ

As caracteristicas e especificações do objeto da referida contrataÇão são
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4.O.DO IRÀtrÀ}íENTO DIFERENCIâDO PÀR,A ME/EPP

4.1-.salienta-se que na referida contratação, será concedido o tratamento diferenciado e

simplificado para as Mj.croempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposiÇões

contidas nos ArLs. 41 e 4g, da Lei compiementar no {zg/zooe, visto êstar presente a exceÇão

previstanoincisoÍvrdoArt.4g,domesmodiplomalegal:Licitaçãodispensáve1-Art'?5'II'
da Lei Federal no 14.I33/2L"
4.2.No processo, portanto, deverá ser considerado preferencialmente apenas os fornecedores ou

executantes enquadrados como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos

da legi-sIação vigente.

s.O.DAS OBRIGAçõES DO CONERÀTÀI{TE
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5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.
5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à gualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
5.4.Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123
da Lei L4.L33/2I.

6.0.DÀS OBRIGAÇõES DO CONTR,ATÀDO

6.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
títu]o, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servÍços que apresentarem
defeitos, aJ-teraçÕes, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.
6.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia
e expressa autori-zação do Contratante.
6.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábej-s, em compatibilidade
com as obrigaÇÕes assumidas, todas as condiÇÕes de regularidade e qualificação exigidas no
respectivo processo de contrataÇão direta por Dispensa de LicitaÇão, conforme o caso,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
6.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a

documentaÇão de regularidade e qualificaÇão exigidas quando da instrução do referido processo
de contrataÇão direta.
6.6.Executar todas as obrigaçÕes assumi-das sempre com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se. rigorosamente, dentro dos preceitos legai.s, normas e especificações técnicas
correspondentes ,

6.7.Observar, em compatibilidade com o objeto da contraÇão, as disposições dos Arts. 115 a 123

da Lei L4.133/21 .

7.O.DO PRAZO E DÀ VIGÊNCXA
7.1.O prazo máximo de entrega do objeto da contratação, que admite prorrogação nas condições e

hipóteies previstas na Lei 14,L33/2lt está abaixo indicado e será considerado da emissão do

Pedido de Compra:
7.1.1.Entrega: 5 (cinco) dias.
"t.2.A vigência da presente contrataÇão será determinada: até o final do exercicio financeiro de

2022, cortsiderada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste.

8.O.DO RE.A.'USTÀMENTO EM SENTIDO ESTRITO
B.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
g.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da variação verificada
no IPCA-IBGE acumuiado, tomando-se por base o mês do orÇamento estimado, exclusivamente para as

obrigações inlciadas e concl-uidas após a ocorrência da anualidade.
8.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
g.A.No caso de atraso ou não di-vulgação do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao

Contratado a importância calculada pela ú1tima variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o indice definitj-vo. Fica o Contratado obrigado a

apa"""artut memória de cálcufo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre

gue este ocorrer.
B.S.ll." aferiçÕes finais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
g.6.Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a sêr extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
B.?.Na ausência de previsão tegal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo Índice
oficial, para reajuÀtamento do preço do valor remanêscente, por meio de termo aditivo'
8.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento'
g.9.O prazo para resposta ao pedidá de restabeleci-mento do equilibrio econômico-financeiro,
quando for o caso, sãrá de até 1 (un) mês, contado da data do fornecimento da documentaÇão

áomprobatória do fato imprevisÍvel ou previsivel de consequência incalculávef, observadas as

disposições dos Arts. !24 a 136, da Lei L4.L33/2L

9.O.DO PÀGÀ}{ENTO
g.1.o paqamento será realizado mediante processo regular e êm observância às normas e

procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.L33/2L; da seguinte
maneira: para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

10. O.DÀ VERIFICAÇÀO DÀ gUÀ1,IFIcÀçÁo rÉcNIcÀ E EcoNôMIco-FIt{At{CEIRA
10.1,Se necessária a verificaÇão da qualj-ficação técnica e econômico-financeira do licitante, a

documentaÇão essencj-al, suficiente para comprovar as referidas capacidades, será restrita aquela
definida nos Art. 61 e 69, da Lei 14.L33/27, respectivamênte.
10.2.Satienta-se que a documentação relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei- L4.l33/2L, para

demonstrar u .upu"ldude do ficitante de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividÍda em



habilitação jurÍdica; qualificação técni-co-profissional e técnico-operacional; habilitaÇões
fiscal, social e trabalhistai e habilitação econômico-fi-nanceira; poderá ser dispensada, total
ou parcialmente, dentre outras, nas contratações em val-ores inferiores a um quarto do limite
para dispensa de licitaÇão para compras em gera1, conforme as disposiçôes do Art, 70, do mesmo

diploma 1egaI,

11 .O.DO CRrrÉRrO DE ÀCErTÀÇÃO DO OBJETO
l-1.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.L33/2L.

12.O.DOS PROCEDTMENTOS DE FrSCàLrZÀÇÃO E GERENCTÀMENTO

12.L.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuiçÕes de Gestor e Fiscaf do
contrato, nos termos do Art. LL'l, da Lei 14.1,33/21,, especialmente para acompanhar e fiscal-izar
a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio
de informações pertinentes a essas atrj-buições '

13. O . DÀS SÀI{ÇõES ÀDMrNrSTB,ArrVÀS
l-3.1,0 Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo 1ega1
do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei L4.L33/2L e serão aplicadas, na
forma, condiçôes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
Iega1, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrati-va
de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade
mais grave; b - mul-ta de mora de 0,5t (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o vafor do

contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - mufta de

1Ot (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infraçÕes administrativas
previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da AdministraÇão
pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois
anos, aplicada ao responsáveI pelas infraçÕes administrativas previstas nos incisos II, III,
fV, V, VI e VII do caput do referido Art. 1-55, quando não se iustificar a imposiÇão de penalidade
mais grave; e - decl-aração de inidoneidade para licj-tar ou contratar no âmbito da Administração
púbfica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao

responsável pelas infraÇôes administratj-vas prevlstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput
do referido Art. l-55, bem como pelas infrações administrativas prevj-stas nos incisos II, IfI,
IV, V, VI e VIf do caput do mesmo artigo gue justifiquem a imposição de penafidade mais grave
que a sanção referida no S 40 do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções
previstas na Lei 74.1'33/2L.
13.2.Se o valor da multa ou indenj-zaÇão devida não for recolhldo no prazo de 15 dias após a

comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a

que o Contratado vier a fazer jus, acrescldo de juros moratórios de 18 (um por cento) ao mês,

ou, quando for o caso, cobrado judicial-mentê.

1rt. o.DÀ CoMPENSÀÇÃO FTNANCETRA

14.1,Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação

financeira, dev!-da desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao

efetivo pagamênto da parcela. Os encargos moratórios devidos êm razão do atraso no pagamento

serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM : N x VP x I, onde: EM : encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

Vp = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I =

(TX + 1OO) + 365r sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acrnnulado nos últimos doze meses ou, na

sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido
Índice estabelecido para a compensação financeira venha a sêr extinto ou de qualquer forma não

possa ma5-s ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislaÇão então em vigor.

Mogeiro - PB, L2 de .Tulho de 2022

MARIA DE EATIMA SILVE]RA
Secretária


