 Contribuir para a transparência e compreensão dos atos, funções e
responsabilidades do Legislativo Municipal.
 Despertar a empatia da população para o comparecimento nas sessões
plenárias e audiências publicas;

4. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 Divulgação dos trabalhos do Legislativo Municipal, cobertura de todas as
Sessões ordinárias, extraordinárias e solenes;
 Divulgação de todas as matérias dos vereadores e atos administrativos;
 Publicações de serviço na produção de VT para publicidade e divulgação de
ações, reuniões e atos administrativos, para atender as necessidades do
Poder Legislativo de Mirassol D’Oeste-MT, com tempo estimado em até 45´´
5. DOS PRAZOS
5.1. Os prazos para execução dos trabalhos terá início na data de publicação do
ato contratual e o seu termino no dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser
prorrogado a critério da administração, em conformidade com a legislação
vigente.
5.2. A periodicidade das fases e os pagamentos previstos incialmente como
mensais, poderão, justificadamente, ser antecipados ou postergados, para
que a execução dos serviços obedeça fielmente aos prazos previstos na
legislação vigente à época e sejam realizados a contento.
6. DOS REAJUSTES
6.1. Os preços pactuados não sofrerão reajustes no decorrer do contrato, salvo
em caso de prorrogação, que terá por base o IGPM/FGV.
7. DA FORMA DOS PAGAMENTOS
7.1. Os pagamentos serão realizados até o 5º dia após a apresentação de Nota
Fiscal devidamente atestada.
7.2. A contratada, para fazer jus ao pagamento, deverá apresentar comprovante
de regularidade fiscal junto ao município, estado e união, além de certidão
junto ao FGTS e certidão trabalhista.
7.3. O pagamento dos serviços contratados será através de transferência
financeira diretamente em conta corrente em nome da empresa contratada,
ou em cheque nominal.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.
3.3.90.39.88 – Serviço de Publicidade e Propaganda
9. DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Nos termos do artigo 67, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.666/93, a Câmara
Municipal de Mirassol D’oeste-MT designará um representante para
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
9.2. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
serviços prestados, se em desacordo com as especificações.
9.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato,
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a
CONTRATANTE.
9.4. As decisões e providências que ultrapassaram a competência do
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil
para adoção das medidas convenientes.
9.5. A existência da fiscalização da CONTRATANTE de nenhum modo diminui
ou alerta a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a
serem executados.
9.6. A CONTRATANTE poderá exigir afastamento de qualquer funcionário ou
preposto da CONTRATADA que venha a causar embaraço à fiscalização
ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções
que lhe forem atribuídas.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1.
Além das responsabilidades resultantes da Lei Federal n.º 8.666/93, a
empresa a ser contratada deverá:
10.1.1.
Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a
assinatura do contrato;
10.1.2.
Realizar, por seus próprios meios, todos os procedimentos e
gestões necessárias ao cumprimento do objeto a ser contratado;
10.1.3.
Comunicar a CONTRATANTE por escrito, qualquer
anormalidade nos serviços e prestar os esclarecimentos julgados
necessários;
10.1.4.
Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação
acerca da prestação dos serviços deste Termo de Referência, sem
prévia autorização da CONTRATANTE;
10.1.5.
Manter-se, durante toda a execução do contrato a ser
celebrado, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e
com as condições de habitação de seguridade social na licitação;
10.1.6.
Acolher as solicitações CONTRATANTE sujeitando-se ao
acompanhamento sobre a prestação dos serviços, inclusive prestando
os esclarecimentos às reclamações formuladas;

10.1.7.
Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual ou municipal referente aos serviços a serem contratados;
10.1.8.
Ser responsável direta e exclusivamente pela prestação dos
serviços, objeto deste TR, respondendo civil e criminalmente por todos
os atos ou omissões que vier a causar, direta ou indiretamente a
CONTRANTE ou a terceiros, desde que devidamente comprovada sua
culpa;
10.1.9.
Assumir todos os custos com transporte, alimentação,
hospedagem, todos os encargos trabalhistas, previdenciários e
tributários, não cabendo nenhum ressarcimento pela CONTRATANTE.

11. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE
11.1.
A Câmara Municipal de Mirassol D’oeste durante a vigência do
contrato compromete-se a:
11.1.1.
Expedir a ordem de serviço para início da execução dos
serviços;
11.1.2.
Efetuar a atestação das notas fiscais, após conferência dos
serviços executados;
11.1.3.
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom
cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre
acesso de funcionários devidamente identificado da CONTRATADA às
dependências da Câmara, relacionadas à execução do contrato;
11.1.4.
Fornecer informações necessárias para levantamento de dados
e outros;

12.0 - DO VALOR E PAGAMENTO
12.1 - O valor máximo previsto estimado da contratação para a execução do objeto
é de R$ 17.633,33 (DEZESSETE MIL, SEICENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E
TRINTA E TRÊS CENTAVOS). O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) dentro
de até 30 (trinta) dias úteis a contar da entrada das notas fiscais e fatura no setor
de tesouraria da Câmara Municipal.
OBS.: O Valor constante do presente orçamento, foi calculado tendo-se por
base o preço médio após pesquisa de preços praticado no mercado.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
13.1
A Câmara não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela empresa vencedora do certame licitatório, referente à contratação com
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato a ser celebrado.
13.2
É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, de quaisquer
direito e/ou obrigações inerente ao contrato por qualquer das partes.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de setembro de 2019.

____________________________________________
CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste-MT

