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Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de PUBLiCIDADE LEGAÜ
(Aviso de Licitação, Intimação, Citações, Comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação
diária Estadual (âmbito do estado do Maranhão), impresso e digital, a todos os órgãos/entidades da
Administração Pública do Estado do Maranhão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme
especificações abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

01 Publicaçâo;efnjbrnãl de grande circüláçãb.. '•" ' Cent íníetrbs/Co1uná 950

/

As publicações serão no forrnato 2 col x 6 cm de,altura, podendo,variar entre os formatos 2 col x 4 cm, 2
col X5 cm, 2 coi X6 cm e 2 co! X7 cm, ououtro queatenda asnecessidades específicas. !

2. JUSTIFICATIVA

; - r i t j

Apresente contrataçãotem por objetiyayiabyizar a pubjiçaçãp'de,matérias que, por força do Art. 21, ííí
da Lei 8666/93, do Art.-4;-l-da;Lej ip'5^20/Ó2 e,do'Art.;17,^il^e'lll,' alínea "c" deyerãó ser publicadas em
jornal de grande circulação>a~fimLde''dar publicidade" áos intVressádps^da jfa^^^ externa'de certames
iicitatórios. Ressalta-se c|ue-brdescumprimentO:desVe;preceito légàl/èrisèjará^^^ nulidade processual,
causando prejuízos para a Administração Pública. !

i / '• I . , i1 'r^ - .>•,-' / •• I
Todos os Poderes, entes.federados e órgãos da |Adrhinistraçâoj Pública direta e Indireta brasileira
submetem-se ao princípio constitúciohál"da publicidade, resultante, dp,"princípio democrático, o qual
determina sejam publicados sèüs atos ac|ministrativps^._^^^ íegislátivos tambérh. se curvam a esse
princípio, e ás leis, para que produzam efeitos no mundo jurídico, deverti ser publicadas. Oprincípio da
simetria recomenda qüe^..Estados e^Municípios pbseryem^Mas*. regras;gerais do processo legislativo
ordinário federal, traçadás péia Cárta dé'1988, inclusive quanto à etapá-fíriarda publicação] quedeve ser
realizada nojórgâo oficiah^À^luz da-contemporânea Herrhénêúticá.CpnstRucipnal, inspirada em Hans-
Georg Gadamef, o sentido da^ palavra publicação deve,serátuálizado e,interpretado em cotejo com as
tecnologias disponíveis, de sot;teTquVás.1eis dêyem sef-publica'das^na^imprensa oficial, cuja existência,
nesse contexto, é bbrigatóriá,UnçÍúsiyêJ"para;gs"Muríicípiòs,/nãojjDa^^ para curnprimento da
publicidade,'.o antigo costume de"afixaçãp'de'sêúl..textp.nos Idçáis'públicos, quando esse ente não
possuir jornal oficial. '

_ ! ^ .
Aveiculação|das matérias em.diário oficial e em jornal dè.grande circulação é decorrência expressa da
previsão na constitucional do Princípio da Publicidade:

• CRFB/88

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquerdos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência."

Tai princípio possui espectro amploque irradia por diversas leis e decretos:

Lei ns 8.666/1993
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"Art. 33. A licitação destina-se a garantir a obsen/ôncia
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais van ajosa po/ôu^rj^
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sust mtável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos d\
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
Julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

unicef5í>i
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do orincfoio

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das
tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local
da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no

~míhlmõfpdfMmqv^^ f 7'™^—

Art. 61. Todo contrato deve mencionar f...} Parágrafo único.lA publicação
•resumida do instruméntò de contrato ou de seus qditameiitos na Imprensa
oficial, que é condição Indispensávelpara sua eficácia, será providenciada

,pela Adrninistração .até. q quinto dia. útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, pqrcdcorrer no prazo, de vinte dias daquela data,lqualquer que
seja oseu valof^aindâ qüé-seni"ônus;-ressalvado o disposto no Art. 26desta
•Lei."'7i~Lé/.,

\ •'
' j ^ • • •

LW

\ •:/ v^\7. , ^ , •!
"Ail:- -43 A fase. externá.ldO}.pregão será 'iniciada com a convocação dos
. i' I j ' \ . ' • r • ; /' \ I ^
interessados e observara as seguintes régrash

/-glconvocação dos interessqdos.será.efetuada por meio de publicação de
avisp\erp^ diário oficial ~do respectivo ente federado ou, não 'existindo, em

^jornal, de. circulação local, e façultàtivqmente, por meios [eletrônicos
•. / !'confòrme o vulto da licitação, em.iorhnl dpnrnnderirnünrnn nnc ter/7105 do/ / conforme p vulto da licitação, emjórnal degrandeclrcuiação, nos

'•'•règulómeniò deque trataoart. '23;":-. j!- !• 7, ] \
-<7.. _• . /'"y '

;(:pvN
\ 'ArtT79.;-0;'acesso''̂ jhfo/^m^ esta Lei dompfeende, entre
•. • outros,os direitos d^obtér:~<~I-''''' í

L;";, •(•")• / . , "j
^ • VI-informação pertinente ! administração do patrlmônlo^público, utilização
i de recursos públicos, licitação,-contratos administrativos;" /
! *

Portanto, a contratação dos serviços visa atender à.necessidade de publicação dos atos administrativos
e dos demais atos caracterizados como-publlcidade légal;-ern conformidade com legislação vigente.

3. PLANILHA DE QUANTITATIVO EPREÇO ESTIMADO

Por se tratar de estimativas, as quantidades e valores acima contidos, não constituem, em hipótese
alguma, compromissos futuros àAdministração Pública, razão pela qual não poderão ser exigidos nem
considerados com quantidades e valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo
com asnecessidades da Administração, sem queisso justifique qualquer indenização à CONTRATADA.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

r —•

JJ".
/•v

r-'' 1
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A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CON TRATADA
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordiná^briçj
direta.

5. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

5.1.1 A publicação deverá ser efetuada no primeiro dia útil subsequente ao recebimento OU na data
estabelecida pela CONTRATANTE.

5.1.1.10 material para publicação deverá ser encaminhado à CONTRATADA até as 17 h.
5.1.2 As publicações deverão ocorrer em dias úteis, de segunda a sexta-feira, saiw por necessidade e
autorização expressa: peiã CONTRATANTE. - ' 1

^ i( • /. " I
5.2 As matérias deverão ser publicadas de acordo corh o formato, arte, texto, dimensões, inclusão de
brasões e/ou outros símboios^ em preto e branco, conforme solicitação da CONTRATANTE e respeitando
as demais especificações do termo de referênciá. ^ :

5.2.1 Às publicações,serão encaminhadas nos formatos 2 col x4 cm, 2 col x5 cm, 2 coi x6 cm e 2
coi X7 cmi ou outro que atenda, as hecéssidadés5específicas, sendo considerada a' medida de 1
coluna como 4,8 cm. "

5.3 Os serviços,serão (solicitados'•pè^iá'̂ CONTRATANTE por mèiq\dé'mensagèrn eletrônica, contendo
arquivo digitai fechado npfòrmatq pDF e em arquivo editávei, corn;árte e tèxtpípara publicaçã

5.3.1 As mensagens eletrônicas deverãO'?onterjinfórmações conío:'número do Lote,íes|:
do serviço, quantidade, formato e data de púb[icação^^e demais'jhformações necessárias,
com as especificações do contrato. : •\j

publicação.

>ei

de acordo

Lote,jespecific3ção

CONTRATADA déyefá7confifmár-imedíatamente-o'recebiménto da matéria {e informar à
CONTRATANTE por meio de'mensagern..eietrômcà,^o custq-para publicação. Observando o valor do
CM XCOL'contratado. jU . .1- .

i • VÍm • '- . - - //'/5.4 Na data da publÍcação,;a CONTRATADA deverá encaminhàVà CONJR/^ANTÉ por meio de mensagem
eletrônica, até as.l7h, e àpós a,verificáçâp;da conforrhidadé da matéi;ia,publicada, cópia da publicação
em arquivo digital em formatò^bÈ."*- f/'/1 }

; V.'-C. j
5.5 Não será exigido da CÕNTRÁTAD^^a^èntrègaldós^^exémpláre^ Porém a CONTRATANTE
poderá, quando achar conveniente,^.solicítar^.êxempIarjToriglháL^^q^ deverá ser entregue pela
CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco') dias úte1s;'~.> - ' -'!

5.6 Não sera admitida publicação de,matérlárem"data posterior à solicitada.pela CONTRATANTE, salvo
porautorização expressa deste. ' ' j

j , • • __ • j

5.7 ACONTRATADA deverá repetir a publicação, sem ônus para a CONTRATANTE; no dia imediatamente
seguinte ao'da*ocorrência','sempre que'for verificada" qualquer*inconformidade entre o material
publicadoe o fornecido para publicação.

5.8 Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante da Circulação Efetiva diária
dos jornais em que serão realizadas as publicações, emitido por auditoria independente (IVC ou
instituição tecnicamente equivalente). Esse documento deverá apresentar, também, a tiragem do jornal
em que ocorrerá a publicação "e relatório sobre os acessosao sítio eletrônico do veículo na Internet.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro- CEP: 65.665-000, Sáo João dos Patos/MA



PREFEITURA 0£

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

6.3 Notificar a CONJRATADA"pofêscfítpTiá^õcõrfêh'cia'de"èyèntuáirim'p%rTéÍções,"xonsfãíàdas no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para asua correção. ^ . . j

/ ' , ' í
6.4 Pagar à CONTRATADA o valor, resultante da prestação do servrço,-no prazo e condições/estabelecidas
no Edital e seus anexos. - • j

í ! • ,

i ^ ''
6.5 Efetuar [as retenções tributárias devidas -.sòbVeíóy valor da Nota^ Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA, quando foro caso , 'rJ

j . •
6.6 O Contratante•fiscalizárálTe-inspecionará òs-serviços du%'''entregá.'dõs '̂prõdutos è verificará o

. ' . ' '• '.'fC ' . V j'.' j , 1 V'.'. : ' i: • I.... . "atenderem ao

^ i
!

solicitação escrita da
Contratada, inforrhações adicionais, dirimir dúvidas e orientária ém[todos os casos omissos.

; . - ' \ • i
6.8 Enviar os,textos pára .a puèíicação em tempo hábil., '•/}

í ' \tU >'•) • i6.9 Comprovar que o jorn^al,éidiário. e de grande circulação.por meio,de atestado certiflçador emitido
por instituição da iniciativa privadá oú.pública, reconhecimento^feglònal ou nacional.

I " j
7. OBRIGAÇÕES DACONTRATÁDÁ\>\\ V'/^ |

7.1 Executar os serviços confornrie'especificaçõès"aLtéTèrnhd:de'Rèfèrência ede sua proposta.
i • 1

7.2 Responsabilizár-se única e integralmente .rpelp^fornVcimento do objeto/execução] dos serviços
contratados.! ^ , •, - V''t ' t ' / ' i

7.3 Publicaria rnkérla na data solicitada peja GONTRATANTé[ não se admitindo,publicação em data
posterior à sólícítáda, salvo por autorização expressa dá mesnia;' /

i • " • " " /7.4 Republicar-sem-ônus-para a-CONTRATANTE,-no-dia-imediatamente seguirife ao da ocorrência,
sempre que for verificada qualquer inconformidade entre o material publicado e o fornecido para
publicação.

7.5 Efetuar o pagamento das publicações solicitadas ao respectivo jornal, quando for o caso, uma vez
que a CONTRATANTE efetuará pagamentos somente à CONTRATADA.

7.6 Disponibilizar à CONTRATANTE uma linha telefônica de chamada gratuita, ou ao custo de ligações
locais, para os contatos que sefizerem necessários para a execução dos serviços.
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7.7 Corrigir e/ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado por esl
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos o
resultantes da execução.

unicefíi?sí
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e contrato ou

j incorreçi5efei>

7.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990).

7.9 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárías, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
CONTRATANTE.

7.10 Relatar à CONTRATANTEToTjr¥Tíl]ãlqEef'ifri^^lãrÍdãdêl7efificãda no'ljêcõtTeFdrprestação dos
serviços. / , ' ' -• j

r ' . ' " i
7.11 Não permitir a utilização.de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores dè;quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.^/|.\,- - , j

7.12 Manter! durante toda avigência;dpVcon1:>atò;'èm'ío'mpVjbilidade com as obrigações assumidas,
«. I l:.s£ l_ -.Lüf:íb •_? jí-. -i . j

1
curhprimento do contrato.

7.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equíyòçp;no dimensjpriamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complemeWtá-los, caso o previsto inicialmente ,ém,sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objetò^da jjcitação,. exceto, quando pcorfer\aÍgüm dos eventos arrolados nos
incisos do §15 do.art. 57 da Lei ns 8.666, de 1993. L", _ Ivf |

7.15 Deter instalações, aparelhat^ento e^pessoal técnico adequacios'e disponíveis para a|realização do
objeto da licitação. /V:ív^V\\n ' •:

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA VO-S\ ' V

8.1 Éadmissível a fusão, çisãóvpi/.incorporação^da CÒNTRÁfADA''com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nová-Ipéssoa •jurídíca..todosT:os,Ve'quisitos de-habilitação exigidos na
contratação;,sejam mantidas as demalsxiáüsuíãs e còndiçõesrdo^contrato; nãó haja prejuízo à execução
do objeto pactuado e haja àanuência expressa daÀdmínistração à continuidade do contrato.

!

9. CONTROLE ETISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO '

I ... - • /' '9.1 Nos terrnos do art. 67 Lei ns 8.666, de 1993, será designado representante-para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos serviços contratados, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.

9.2 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.

9.3 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80
da Lei n? 8.666, de 1993.
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9.4 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da qONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei
vícios redibitóríos, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na oco
não implica em corresponsabilidade da CONTRATADA ou de seus agentes e prepostos, de
com o art. 70 da Lei ns 8.666, de 1993.

;ões técniBãá?ri
rrência desta,

:onformidad

10. DO PAGAMENTO

10.1 0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a protocolizaçio e atesto da Nota
Fiscal/Fatura.

10.2 O pagamento será"cleviclò apenas'aos""s.êfviçòs de publicação efétiva7nènte*pféstâdos, conforme
demanda da CONTRATANTE. ' . • • . - - - - }

/••„ . I
10.3 A não solicitação do total de serviços previstos durante a vigência do contrato não gerará quaisquer
direitos àCONTRATADA. !

10.4 Para efetivação do pagartiento, a regu[aridadé:fiscayeverá ser compròyãda pelos documentos
hábeis, e outros documentos que possarnfsèf cohsidéracips..pertinentes pelb setor responsável pelo
pagamento, devendo a CÓNTRATApA^rníhter todas àscondições^de habilitação;exigidas pela Lei.

' ' 1 í ' •
, ^ I ' '''• \"/ /'/• I ' i10.5 Na ocorrência de rejeição da^^Nota'Fiscal/Fatufa,\ motivada por^érro ou-incorreções,!© prazo para

pagamento estipulado no subitèm 12.1,'passará a sér'cohtado a partir dâ data^da sua reapresentação.

i . . •' ' • VI I I •' -i i
10.6 Os preços serão fixos e ifreajustáveis pelo.péríodo de 12 (doze) meses contados da apresentação
da proposta', quando solícitado_p,ela.,contratada.-Será ^utilizado/ó' IPC-A (IBGE) corno índice de
reajustamento.- lí-1 , ;i'' •- '

' Vi fs ' '• K f"' / ''-'li ' " i
j(I:•- 'l

10.7 Ocorrendo atraso no oàgamento em,que a contratada não.tenha cóncòrrido de alguma forma para
V",'v\ ' - ..I

O mesmo, a'CONTRATADA fara-jüs^a corhpensação financelrá^devidai^desde a data limite fixada para

pagamento ate a data correspondente;ao efetivo'pagamento-dá pârcèla. Os encargos moratórios pelo
atraso no pagamento serão calculàdos;pela"següinte.fórmulà:P/-^'; r" f 1

EM =NxVpx(l/365) onde; ~

EM = Encargos móratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento; - - ^
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e à data do efetivo
pagamento;' . . '̂ ^ *

Vp = Valordá parcela erh atraso; ~ - ----- •" - - - - -
I=IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

11. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

11.1 Os serviços serão medidos a cada 30 (trinta) dias por servidor designado para acompanhar e
fiscalizar o contrato, que avaliará a execução por meio de relatório, cotejando com as solicitações
contidas no processo de solicitação da publicação.
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11.2 A Contratada emitirá mensalmente nota fiscal dos serviços executados referent

determinado, bem como relatório discriminando e detalhando cada publicação.

e ao período
Rubrica

11.3 A nota fiscal da empresa contratada deve demonstrar separadamente os valores das publicações.

11.4 O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, após a aprovação do fiscal do contrato, após a

verificação do cumprimento de todas as obrigações contratuais.

13.5 O valor a ser pago pela CONTRATANTE, será o valor total das publicações no período faturado.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

/
/

12.1 O objeto só será considerado recebido após a verificação, por servidor designado especialmente
para acompanhare fiscalizar o contrato, que deverá emitir relatório demohstrando que òs valores das
publicações cobradas péia CONTRATADA estãp^de;áçordo:Çcm os apresentados nas faturas'.

12.2 Na hipó,tese de verifica/ erro ou(omissio~na faturarou^^/ra Circunstância que desaconselhe oseu
recebimento; e pagarnèn^õ^^p-fiscal deverá devõlvêMas, no ;p>àzp, máximo'de.Ó2 (dois) dias úteis, para
que a CONTRATADA próvidèncié no mesrno prazo a,correção., ." l'".. !

12.3 Caso a nova fatura sejaiapresentada ém datajposterior ào.estábelècido no parágrafo anterior, o
fiscal irá declarar aefetiva entrega do objeto, contudo opagam^pto sorriente ocorrerá juntamente com
a fatura da próxima medição.\ciuando então será cohfeccibnadõ documento demonstrando o direito do
credor. ' mJ, M

I ilH \\-;ií/ •• "•
13. DA VIGÊNCIA DO CONtRATa.'̂ \\\ f/fl----

13.2 O prazo de vigência do contrato será-de 12 (doze), rnêses-contados a partir de suaj assinatura, e
eficácia a partir da publicação np':DÍárlo;Oficiárdo,Estàcio na.forma-do'parágrafo único doíart. 61 da Lei
ns 8.666/93.; • 1

! • I
13.3 Ocontrato terá asua vigêricia de~ 12 (doze) rneses,-'po'déndo ser prorrogado nas hipótèses do Artigo
57 da Lei 8.666/93 e suas alterações, 15.4 Ocontrato poderá, serprorrogado nos termos do que dispõe
o art. 57, incjso ll-da Lei n^8.666/93, desde que pára o órgão ou entidade o serviço seja considerado de
natureza contínua. ° /

13.4 Orecetjjmento/pagamento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária,
nos termos dasprescrições-legais; ^

13.5 ACONTRATADA deverá manter os dados gerenciais deatendimento pelo prazo mínimo de5 (cinco)
anos a contar do encerramento do prazo de prestação dos serviços e disponibilizá-los, sem custo à
CONTRATANTE, quando solicitado.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Este Termo de Referência deverá ser lido e interpretado na íntegra.
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14.2 As interessadas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e do
apresentados em qualquer fase da contratação.

unicef^S/

FOLHA n

s documentos

Rubri

14.3Acontratada é obrigada a aceitar, nasmesmas condições da licitação, os acréscimos du supressões,
nos termos do § le do Artigo 65 da Lei Federal ne 8.666/93.

14.7 Para dirimir as questões relativas ao presente Termo de Referência, elege-se como foro
competente o de São João dos Patos/MA, com exclusão de qualquer outro.

, í. S-.r

São João dos Patos - MA, 05 de janeiro de 2021

fp Alves de

Presidente jJaGPL
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