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TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

1.1.O presente Termo tem por objeto a “Contratação de agência de publicidade/propaganda para criação, produção de peças publicitárias, peças de comunicação visual, peças de comunicação eletrônica, planejamento de comunicação institucional, pesquisas, desenvolvimento de campanhas publicitárias, divulgação de eventos e campanhas de mídias de rádio, televisão e imprensa, produção de materiais gráficos e outros elementos de divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer aos cidadãos as informações necessárias e indispensáveis dos atos e ações praticadas pela Administração Pública do Município de Diamantino-MT”.

2.DA JUSTIFICATIVA
2.1. Elaborar plano de comunicação que proponha a adoção de um partido temático e, principalmente, uma estratégia de comunicação publicitária capaz de solucionar os desafios e o problemaespecíficodecomunicaçãoequefuncionecomoumalinhacondutoradetodasasaçõesde comunicação do Poder Executivo Municipal.
Estimular a sociedade para participar do debate de definição das políticas públicas essenciais para o desenvolvimento do município, evidenciando as vantagens para os munícipes na relação Cidade eCidadão;
Apresentar as ações de orientação social como mecanismos de difusão dos direitos do cidadão e dos serviços colocados à sua disposição;
Além da qualidade das peças, a pertinência quanto a quantidade e discurso criativo serão avaliados de acordo com a estratégia da campanha sugerida por cadalicitante.

3.DESCRIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO
3.1. As especificações dos serviços prestados ao Município de Diamantino deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo: 

Itens
Descrição do Serviço
Cód.
TCE-MT
Quant.
Valor Unitário
Valor Total
01
SERVICO DE ASSESSORIA NA AREA DE PUBLICIDADE - EM MARKETING - 
Planejamento Anual de Marketing Prefeitura de Diamantino-MT Gestão 2021-2024.
215974-0
Cód.: 01
01
R$  25.000,00
R$  25.000,00
02
SERVICO DE PESQUISA NA AREA ADMINISTRATIVA - 
Pesquisa de Opinião.
219849-5
Cód.: 01
02
R$   7.500,00
R$  15.000,00
03
SERVICO DE CONSULTORIA NA AREA DE PUBLICIDADE - EM MARKETING
Desenvolvimento de Campanha Publicitária:
Produção de peças publicitárias: Digitais, Impressas, audiovisuais, áudio.

215975-9
Cód.: 01
04
R$  22.000,00
R$  88.000,00
04
SERVICO DE CRIACAO DE LAYOUT - DO TIPO LOGOMARCA, COM APLICACAO E FINALIZACAO -
Criação de logomarca para eventos e projetos da prefeitura
352031-5
Cód.: 01
05
R$    4.000,00
R$     20.000,00
05
SERVICO DE CRIACAO DE LAYOUT - DO TIPO CRIACAO DE LOGOMARCA,PARA MATERIAL GRAFICO - Criação de material gráfico para prefeitura municipal de Diamantino
314611-1
Cód.: 01
10
R$       800,00
R$       8.000,00
06
SERVICO DE CRIACAO DE LAYOUT - DO TIPO ARTE GRAFICA,EM BANNER - Criação de banner e avatar de redes sociais
312785-0
Cód.: 01
06
R$       584,00
R$       3.500,00
07
SERVICO DE CONSULTORIA - PARA APOIAR A IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E DIAGRAMACAO PARA CANAIS DE COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA E CRIACAO VISUAL E PECAS DE PERFIS DA FAZENDA NAS REDES SOCIAIS
Criação de peças para redes sociais
415554-8
Cód.: 01
90
R$       172,00
R$     15.400,00
TOTAL
R$   174.900,00

VALOR TOTAL: R$ 174.900,00 (Cento e setenta e quatro mil e novecentosreais).

4.CONDIÇÕES GERAIS
4.1.Local de execução dos Serviços:Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 -  Centro, (Paço Municipal).
4.2.Prazo de Execução: de até 120 dias.
4.3.Prazo de pagamento: em até 05 (cinco) dias após a emissão da Nota Fiscal.
4.4. Valor da contratação R$ 174.900,00 (cento e setenta e quatro mil e novecentos reais).

Detalhamento do Objeto do Contrato:
1. Produção peças Publicitárias;
2. Produção de peças de Comunicação Visual;
3. Produção de peças de Comunicação Eletrônica; 
4. Planejamento de Comunicação Institucional;
5. Realização de Pesquisas;
6. Desenvolvimento de Campanhas Publicitárias;
7. Divulgação de Eventos e Campanhas de mídias de rádio, televisão e imprensa;
8. Produção de materiais gráficos e outros elementos de divulgação.

5. REQUISITOS TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO:
5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, realizada por meio de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público. Os atestados deverão ser emitidos em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, telefone e faz da pessoa jurídica que o emitiu, além da identificação (nome e função) do declarante. Caso estes requisitos não sejam atendidos, impossibilitando a Prefeitura de Jaciara de efetuar diligência, se julgar necessário, os atestados não serão considerados;
5.2. Apresentar atestado ou declaração, onde demonstrem que a Empresa ou Profissional técnico no quadro de funcionário tenha assessorado no mínimo um município com população superior a 10 (dez) mil habitantes.
5.3. Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, dois Publicitários com registro ou inscrição no referidos Conselhos respectivamente, para permanecerem no Município até o final do referido contrato.
5.4. Comprovar que o profissional de publicidade, pertence ao quadro permanente de empregados através da Carteira de Trabalho de Previdência Social, ou de contratos de Trabalho devidamente reconhecido firma e assinatura.
5.5. Caso os técnicos de nível superior sejam sócio (s) proprietários ou diretor(es), não há necessidade de apresentação da documentação solicitada no item anterior, pois seu vinculo será comprovado através do Contrato Social já apresentado na habilitação Jurídica.

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS:
6.1. Os serviços prestados deverão ser realizados no Município de Diamantino/MT. 
6.2. O prazo de vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços será de até 04 (quatro) meses. 
6.3. Prazo de pagamento: em até 05 dias após a emissão da Nota Fiscal.

7. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
7.1. A Contratada obrigar-se-á a:
7.1.1. Realizar, com seus próprios recursos e/ou mediante a contratação de terceiros, todos os serviços relacionados com o objeto desta concorrência, de acordo com as especificações PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO. 
7.1.2. Solicitar a anuência prévia, formal, do Município de DIAMANTINO para subcontratar outras empresas, visando a execução total ou parcial de alguns serviços de que trata esse Contrato, ressaltando-se que a AGÊNCIA CONTRATADA permanecerá com todas as responsabilidades contratuais perante o Município de DIAMANTINO. 
7.1.3. Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de atendimento na elaboração dos serviços objeto desta concorrência, admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior desde que previamente aprovada. 
7.1.4. Submeter a contratação de terceiros, para a execução dos serviços objeto deste Contrato, à prévia e expressa anuência do Município de DIAMANTINO. 
7.1.5. Substituir, a qualquer tempo, específica ou definitivamente, qualquer profissional da equipe técnica da empresa que esteja realizando ou esteja designado para executar trabalho(s) para o Município de DIAMANTINO. 
7.1.6. Estar apta, a qualquer tempo, a prestação de serviços previstos ou os inerentes ao objeto contratado, destacando pessoas disponíveis para o atendimento das solicitações do Município de DIAMANTINO durante o período da vigência do contrato. 
7.1.7. Produzir, de início, após aprovação do Município de DIAMANTINO, cópias de spots e jingles de rádio sendo 01 (uma) cópia em DVD, 01 (uma) cópia em CD, bem como 01 (um) fotolito e 02 (duas) provas de fotolito de peças para revistas e jornais. 7.1.8. Orientar a produção e a impressão de peças gráficas após aprovadas pelo Município de DIAMANTINO. 
7.1.9. Responsabilizar-se por produtos e/ou serviços realizados por meio de contratação de terceiros, zelando pelos cumprimentos dos prazos e pela qualquer da entrega final. 
7.1.10. Submeter à aprovação a contratação de serviços ou compra de material de empresas em que a agência ou seus funcionários tenham, direta ou indiretamente, participação societária ou qualquer vinculo comercial. 
7.1.11. Orientar a produção e a impressão das peças gráficas - folhetos, cartazes, mala-direta, PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO.
7.1.12. Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, rejeições, cancelamentos ou interrupção de um ou mais serviços, , respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com terceiros e os honorários, desde que essas ocorrências não tenham sido causadas pela própria agência. 
7.1.13. Somente divulgar informações que envolvam o nome da CONTRATANTE, acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato, mediante prévia e expressa autorização. 
7.1.14. Prestar esclarecimento sobre eventuais atos e fatos noticiados que envolvam a agência, independentemente de solicitação. 
7.1.15. Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, colocando à disposição do Município de DIAMANTINO, sempre que for solicitado, pelo setor responsável, facultando o livre acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte do Município de DIAMANTINO. 
7.1.16. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infração a que der causa. 7.1.17. Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários e, quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados.
7.1.18. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto desta concorrência, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, os encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se fizerem necessários ao cumprimento do objeto pactuado. 
7.1.19. Responsabilizar-se por reconhecimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nosrecolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados. 
7.1.20. Informar imediatamente e por escrito o Município de DIAMANTINO qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços. 
7.1.21. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e o Município de DIAMANTINO.
7.1.22. Conservar absoluto sigilo, por si, por seus prepostos e contratados sobre quaisquer informações bem como dados que lhe sejam fornecidos, mormente quanto à estratégia de atuação do Município de DIAMANTINO. 
7.1.23. Responder perante o Município de DIAMANTINO e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão na condução dos serviços.
7.1.24. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato a ser firmado após esta concorrência.
7.1.25. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custo e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para o Município de DIAMANTINO. 
7.1.26. Abster-se de caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira. 
7.1.27. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a agência adotará as providências no sentido de preservar o Município de DIAMANTINO e de mantê-la a salvo de reivindicações, demanda, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará o Município de DIAMANTINO das importâncias que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo irrevogável de 10 (dez) dias a contar da data do efetivo pagamento. 
7.1.28. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de proteção à propriedade intelectual ou direitos autorais relacionados com os serviços objeto deste contrato. 
7.1.29. Disponibilizar-se, até o quinto dia do mês subsequente, relatórios de criação, produção e veiculação autorizados no mês anterior. 
7.1.30. Disponibilizar até o quinto dia do mês subsequente, por meio de cópia em DVD ou envio virtual, o conjunto de peças produzidas no período, em sua versão final e aprovadas, para fins de arquivamento e registro. 
7.1.31. Manter, durante o período de no mínimo 5 (cinco) anos após extinção do contrato, acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças publicitárias produzidas oriundas deste instrumento. 
7.1.32. A agência não poderá, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivos aos interessados do Contratante, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados. 

8.OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
8.1.Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura após a entrega dos serviços, objeto desta licitação;
8.2.Efetuar o pagamento à Contratada;
8.3.Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Termo de referência e na legislação pertinente, quando for o caso;
8.4.Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela Contratada;
8.5.Documentar as ocorrências havidas;
8.6.Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da Licitação;
8.7.Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
8.8.Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;
8.9.Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato;
8.10.Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados em andamento.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1.As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

* 02.04.0002.001.122.10010.3.3.90.39.00.00.0.1.00.0000 - Red. 2 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Gabinete do Prefeito.

10. DO FISCAL DE CONTRATO
10.1.Ficará responsável como Fiscal de Contrato, os respectivos Chefes dos Setores demandantes.

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigência da contratação será de até04 meses(quatro), contados a partir da data da assinatura do contrato.


Diamantino/MT, 30 de janeiro de 2021.






Gilson da Silva
Chefe de Gabinete
Port. nº 003/2021










Ofício nº. 054/2021/ GAB.

Diamantino-MT, 29 de janeiro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Manoel Loureiro Neto
Prefeito Municipal de Diamantino/MT


Senhor Prefeito,


	Tem este a finalidade de solicitar a Vossa Excelência autorização para realização de processo de licitatório (Convite),para “Contratação de agência de publicidade/propaganda para criação, produção de peças publicitárias, peças de comunicação visual, peças de comunicação eletrônica, planejamento de comunicação institucional, pesquisas, desenvolvimento de campanhas publicitárias, divulgação de eventos e campanhas de mídias de rádio, televisão e imprensa, produção de materiais gráficos e outros elementos de divulgação do Município de Diamantino-MT”.


	CONSIDERANDO que, a Administração pública, pauta pela busca do serviço de excelência e transparência;

	CONSIDERANDO que, para cumprir a tarefa de fornecer aos cidadãos as informações necessárias e indispensáveis doas atos e ações praticadas pela Administração Pública.

	Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons préstimos no sentido de autorizar o setor competente para que realize o referido processo de licitação, conforme Termo de Referência com a devida dotação orçamentária que custeará os serviços, as quais solicitamosque sejam convidadas a participarem do certame, as seguintes empresas:

- ELIX Publicidade e Propaganda LTDA - CNPJ: 32.624.627/0001-00;
- ZK Comunicação - ME – CNPJ: 28.496.547/0001-49;
- RC Digital e Marketing LTDA – CNPJ: 01.735.772/0001-98.

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e renovamos-lhe as expressões de estima e consideração.

Atenciosamente,




Gilson da Silva
Chefe de Gabinete
Port. nº 003/2021

