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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviço na revisão da folha de pagamento dos meses maio, junho, julho de 2021, aplicações do FUNDEB 70% e 30%, bem como a aplicação dos repasses constitucionais.



2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Faz-se necessário esses serviços para que possamos avaliar as despesas com FUNDEB conforme ficou estabelecido no Art. 45 da Lei n. 14.113 de 25 de dezembro de 2020. Portanto faz-se necessário avaliar as despesas com gastos na folha de pagamento inclusive avaliando as informações nelas contidas. Também, é importante temos conhecimentos dos Gastos com a remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício que não pode ser inferior a 70%. Importante ser feito um levantamento de quantos já foram feito de repasses e uma estimativa de quanto poderá ocorrer em 2021, para que possamos programar as ações definidas no LOA.2021.


3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

3.1. As especificações do serviço a serem executados para o Município de DIAMANTINO deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo: 


Item
Código do Sistema
Código do TCE

Descrição do Produto
Unid
Quant
Valor Unitário
Valor total

x




xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Contratação de empresa de engenharia para execução de serviço na revisão da folha de pagamento dos meses maio, junho, julho de 2021, aplicações do FUNDEB 70% e 30%, bem como a aplicação dos repasses constitucionais.
Und
1
16.230,00
16.230,00


3.2. Deverá ser realizado diagnostico na folha de pagamento dos meses de maio a julho de 2021, levantar as despesas com gastos do FUNDEB 70% e 30%, levantar quantos já foram transferidos para a Prefeitura de Diamantino/educação e fazer um projeção de quantos devera ser repassado para a Prefeitura até dezembro de 2021.




3.3. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:


3.3.1. A execução dos serviços deve ter a garantia/validade de acordo que enstitui as normas vigentes quanto ao serviço de diagnósticos;

3.3.2. Poderá ser adotado outro prazo, desde que seja compatível com o objeto a ser licitado.

3.3.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos serviços exigida neste Termo de Referência e seus anexos, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos que causar a Prefeitura de Diamantino ou a terceiros decorrentes destes eventos (garantia/validade).

3.3.4. Durante o período de garantia dos serviços, a CONTRATADA deverá arcar com os custos transporte, alimentação, estadias e impostos;

3.3.5. Os serviços devem ser executados por profissionais que detem conhecimentos técnicos para a execução do objeto; 

3.3.6. A execução dos serviços deves ser de excelente qualidade para que os ordenadores de despesas possam tomar decisão a contento. 

3.4. DA ADJUDICAÇÃO:

3.4.1. A adjudicação pelo item.

3.4.2. Não se admitirá proposta de preços cujo valor ofertado para o item seja superior ao preço máximo que a Prefeitura Municipal de DIAMANTINO se dispõe a pagar, respeitada a Tabela deste Termo de Referência;

3.4.3. Na proposta comercial ajustada ao valor do lance deverá constar a especificação completa do objeto contratual, incluindo informações de prazo da execução dos serviços.


04. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS FORNECEDORES	

4.1. As Fornecedores dos serviços devem apresentar os seguintes documentos técnicos:

	Atestado(s) de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter executado serviços igual ou semelhantes;


	Autorização de Funcionamento emitida pela CRC/MT, da empresa participante deste processo de aquisição;



	Certidões municipal, estadual e federal;


	Apresentar Certificação de Boas Práticas de Manipulação ou Equivalente, para farmácias magistrais, conforme legislação vigente;



5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 As despesas decorrentes desta contratação, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária, conforme informações obtidas através de contrato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura de Diamantino:

01.08.01.10.303.0012.2101.0000.4.4.xxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


6. DO PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS

6.1. A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 15 (quinze dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Serviços e Nota de Empenho, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito pela CONTRATANTE;

6.1.1. Poderá haver outro prazo de entrega dos serviços, desde que não seja exíguo a ponto de frustrar a competitividade;


6.2. Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu o direito de fornecer os produtos adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no Edital, podendo ser convocados os licitantes remanescentes, em ordem de classificação, para contratar com a Prefeitura/Secretaria xxxxx.


7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.1.2. Disponibilizar o local para a execução dos serviços com local apropriado;

7.1.3. Receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos de qualidade e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

7.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Termo de Referêncial;

7.1.5. Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos serviços executados;

7.1.6. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

7.1.7. Efetuar o pagamento da(s) CONTRATADA(s) no prazo determinado no Termo de Referência.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. São obrigações da CONTRATADA:

8.1.1. Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Termo, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, ordens de serviços;

8.1.2. Entregar os Serviços na presença do servidor devidamente designado na conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado no acordo, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação dos serviços;

8.1.3. Responsabilizar-se pelas despesas de impostos, estadias, alimentação inclusive a locomoção;
 
8.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
 
8.1.4. Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto. 

8.1.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de DIAMANTINO, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:

	Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor total, por dia de atraso na entrega, até o limite de 20 (vinte) dias, caracterizando inexecução parcial; 


	Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 


	Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de DIAMANTINO enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 


	Advertência escrita. 


9. DA FISCALIZAÇÃO

9.1. Conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e acompanhamento da execução do objeto será por meio do Fiscal de Contrato devidamente designado, observando que:

9.1.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

9.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

9.2.Serão fiscais do contrato o(a) Sr(a). XXXXXXXXXXX, nomeado(a) através da Portaria XXX/2021 DE XX DE XXXX DE 2021, respectivamente nomeados como Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal xxxxxxxxxxxxxxxxxx

9.2.1. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art.70 da Lei 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança deste último.


10. DO PAGAMENTO

10.1. Efetuada a entrega, a CONTRATADA protocolará a Nota Fiscal/Fatura, perante a CONTRATANTE devidamente preenchida;

10.2. Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção;

10.3. A CONTRATANTE terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta corrente da CONTRATADA;

10.5. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da data da sua representação;

10.6. Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho;


11. DO RESPONSÁVEL LEGAL

14.1. Vossa excelência, a Secretária de xxxxxxxxxxxx Municipal de DIAMANTINO, como Responsável Legal, assina o presente contrato:
							

DIAMANTINO, MT, xx de agosto de 2021

		
				







XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXX
 



