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TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021. 

DA JUSTIFICATIVA: Considerando a necessidade de divulgar os atos 
administrativos, dentre eles avisos de licitações nos órgãos oficiais e 
jornal de grande circulação, em atendimento às exigências do art. 21 da 
Lei Federal nº 8.666/93, justifica-se a abertura de processo licitatório 
através de pregão presencial para contratação de empresa para prestação 
dos serviços de terceiros, conforme detalhado no quadro abaixo deste 
termo de referência. 
 
SÍNTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para “contratação 
de empresa para prestação de serviços de publicações em jornais (Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso, Diário Oficial da União e Jornal de 
Grande Circulação), para divulgação dos atos oficiais e administrativos 
da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia (MT), em atendimento às 
exigências do art. 21 da Federal nº 8.666/93, conforme detalhado neste 
Termo de Referência, em atendimento à solicitação da Secretaria Geral de 
Administração”. 
 
LEGISLAÇÃO: A contratação de empresa(s) para serviços de publicação em 
Jornais de Grande Circulação no Estado, Diário Oficial da União e Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso, executado de forma contínua, obedecerá 
ao disposto na Lei nº 8.666/93.  
  
A Contratada deverá compor as matérias recebidas e publicá-las com o 
cabeçalho padrão da Contratante. - Os textos deverão ser encaminhados à 
Contratada, juntamente com a solicitação do serviço, através de correio 
eletrônico (e-mail), fac-símile, Correios ou diretamente à sede da 
Contratada. - As matérias poderão ser publicadas em dias úteis, sábados, 
domingos e feriados, a Critério da Contratante. 
 

DESCRIÇÃO DOS OBJETOS  
 

ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO V. UNIT. V. 
TOTAL 

COD TCE/MT 

UF/MT 
01 UN 2.300 “Publicação na “Imprensa 

Oficial de Mato Grosso” DOE” 
centímetro coluna, medida 
padrão adotada, de forma 
parcelada, durante a 
necessidade da publicação a 
ser realizada. 

R$ 14,68 R$ 
33.764,00 

274884-3 
UF 1 

02 UN 1.500 Publicação no “Diário Oficial 
da União” “DOU” centímetro 
coluna, medida padrão 
adotada, de forma parcelada, 
durante a necessidade da 
publicação a ser realizada. 

R$ 45,80 
R$ 

68.700,00 

00022421 
UF 1 
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03 UN 200 
Publicação Oficial jornal de 
“grande circulação” no 
Estado de Mato Grosso 
centímetro coluna, medida 
padrão adotada,de forma 
parcelada, durante a 
necessidade da publicação a 
ser realizada. 

R$ 16,96 R$ 
3.392,00 

403077-0 

UF 1 

 
As matérias a serem publicadas deverão possuir o seguinte formato: 

Itens Serviços Unid. 

01 Diário Oficial do Estado - Padrão: largura 14 fonte 10 Cm 

02 Diário Oficial da União – Padrão: largura 10 fonte 08 Cm 

03 Jornal de Circulação no Estado – Padrão 2 col x 6 cm Cm x Col 

 
O valor global estimado para referida contratação e de R$ r$ 
105.856,00(Cento e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais).  
 
AVALIZAÇÃO DOS CUSTOS: 
Foi realizada cotação junto a empresas fornecedores e do Site Radar de 
Controle Público – TCE-MT; conf.doc anexos, foram realizadas busca no site  
https://radardeprecos.tce.mt.gov.br/extensions/radarv2/panelv2.html. 
 
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
1.1. A contratação para o objeto deste Termo de Referência está 
fundamentada com base na Lei nº. 10.520/02, que dispõe sobre o Pregão, 
modalidade utilizada, a Lei Complementar 123, de 14.12.06 e 
subsidiariamente, no que couber pelas disposições contidas na Lei Federal 
nº 8.666, de 21.06.93, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, 
com suas modificações posteriores. 
 
2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO A SER ALCANÇADO (ECONOMICIDADE) 
 
2.1. A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à 
aquisição em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da 
competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado 
processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente 
será o “MENOR PREÇO POR ITEM”. Assim, mediante tal critério e/ou 
parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia em função do 
custo benefício, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá 
diretamente do preço praticado no mercado em relação ao(s) produto 
ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o 
MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
3. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
3.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados 
da sua publicação, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 
 
4. DO PAGAMENTO 
 
4.1. O pagamento referente aos serviços fornecidos pela empresa 
vencedora do certame licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta) 
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dias após o recebimento da mercadoria e emissão da competente nota 
fiscal, através de transferência eletrônica ou depósito em conta. 
 
4.2. A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os 

seguintes documentos: 
a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da 
empresa; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; 
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT). 
 
4.3. Da forma de pagamento: o pagamento será realizado somente através de 
transferência eletrônica, depósito em conta ou cheque nominal. 
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS 
 
5.1. A despesa de que trata o objeto desse Termo de Referência ocorrerá à 
custa das Dotações e Fontes de Recursos abaixo: 
 
DESPESA: XX 
ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito 
UNIDADE: 01-Gabinete do Prefeito 
PROJETO/ATIVIDADE: 2.017-Divulgação Oficial 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00.00.00 *Outros Serviços de Terceiro-Pessoa 
Jurídica 
 
DESPESA: XX 
ORGÃO: 03-Secretaria de Administração e Planejamento  
UNIDADE: 01-Coordenadoria de Adm. e Planejamento 
PROJETO/ATIVIDADE: 2.017-Divulgação Oficial 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00.00.00 *Outros Serviços de Terceiro-Pessoa 
Jurídica 
       
5.2. As despesas para o próximo exercício, e em caso de prorrogação, 
estarão submetidas à dotação orçamentária própria prevista para 
atendimento a presente finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária 
do Município, e os créditos e empenhos para sua cobertura serão 
indicados por meio de termos aditivos. 
 
6. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1. DA CONTRATADA  
6.2. A Contratante deverá comunicar à Contratada as possíveis 

irregularidades detectadas na execução dos serviços ora contratados.  
 
6.3. A Contratante enviará a(as) matérias a serem publicadas no máximo 
até as 16:00 h do dia anterior a edição do jornal. 

 
6.3.1. A Contratada deverá enviar à Contratante, obrigatoriamente, e sem 
ônus para a Contratante, página do jornal com a publicação, na data em que 
esta for realizada, ou no primeiro dia útil subsequente, quando a data da 
publicação ocorrer nos sábados, domingos ou feriados e/ou o link da home 



 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000 

EMAIL: pregaosfa@outlook.com  - FONES (66) 3522-1606 

  
 
 

page referente a publicação.  
 
6.3.4. A publicação das matérias deverá ser realizada na data fixada pela 
contratante que será nas edições de diárias;  
 
6.3.5. Em eventuais mudanças na data das edições, a contratada deverá 
avisar com pelo menos 48 horas de antecedência.  
 
6.4.1. A Contratada será responsável por quaisquer danos causados 
diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução dos serviços ora contratados.  
 
6.4.2. A Contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato.  
 
6.4.3. A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência. 
 
6.4.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
6.5. DA CONTRATANTE 
 
6.5.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
cumprir as obrigações impostas no contrato; 
 
6.5.2. Efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do contrato; 
 
6.5.3. Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o 
descumprimento do contrato; 
 
6.5.4. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato. 
 
7. DA RESCISÃO 
 
7.1. A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 
 
7.2. A rescisão poderá ser por ato unilateral e escrito do Município, 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 
8.666/93, notificando-se a EMPRESA CONTRATADA com a antecedência mínima 
de 10 (dez) dias; 
 
7.3. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
de licitação desde que haja conveniência para o Município; 
 
7.4. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
8. DAS SANÇÕES 
 
8.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO 
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à multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da 
contratação. 
 
8.1.1. A multa a que se alude o item 8.1 não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas 
na Lei 8.666/93. 
 
8.1.2. A multa será aplicada após regular processo administrativo. 
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
8.2.1. advertência; 
 
8.2.2. multa no valor de 10% (dez por cento) ao mês sobre o valor total da 
contratação; 
 
8.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
8.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
8.2.5. As sanções previstas nos subitens 8.2.1, 8.2.3 e 8.2.4 deste item 
poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
8.3. Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada 
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato atualizado, 
cumuláveis com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o 
caso. 
 
8.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 
automaticamente descontado da primeira parcela do preço a que fizer jus. 
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor 
devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do 
Município de São Félix do Araguaia - MT e cobrado judicialmente. 
 
8.3.2. Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de 
reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto sem o 
consentimento prévio do MUNICÍPIO, mediante acordo escrito obedecido os 
limites legais permitidos. 
 
9.2. A Secretaria Municipal de Administração, através do Departamento de 
Compras emitirá a ordem de compra após a assinatura do contrato. 
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9.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar 
necessário, outros serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do Contrato, conforme assim faculta os termos do 
parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 
 
9.4. A contratante se reserva o direito de adquirir apenas parte do 
produto licitado, quer seja em razão de não necessitar da sua totalidade, 
quer seja para adequar os gastos à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
12. - MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO 
12.1. Pregão na forma Presencial do tipo menor preço por Item. 
 
13. - LOCALIDADE ONDE SE REALIZARÁ A LICITAÇÃO 
13.1 O processo licitatório deverá ocorrer em São Félix do Araguaia - MT, 
na sede da Secretaria Adjunta de Licitações Pública, sito à Avenida 
Araguaia, 248- Centro- São Félix do Araguaia - MT, Cep: 78670-000. 
Telefone: (66) 3522-1606 ramal 35. E - mail: pregãosfa@outlook.com. 
 
14. - VALIDADE DO CONTRATO. 
14.1. O Contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura do respectivo CONTRATO, passível de prorrogação, não 
ultrapassando o prazo legal, observado o disposto no artigo 57 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
14.2. A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT monitorará os 
preços registrados através de pesquisa de preços, consulta aos bancos de 
dados que contém os preços dos serviços, troca de informações com outras 
instituições, cotações e licitações. 
 
14.3. Fica também garantido ao órgão responsável pelo CONTRATO o direito 
de cancelar O MESMO na verificação de quaisquer das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora o contraditório e ampla 
defesa. 
 
20. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
20.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a 
aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus 
termos, regras e condições.  
 
Nos preços já estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com 
funcionários, serviços utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras.  

 
 

São Félix do Araguaia – MT em 08 de janeiro de 2021. 
 

 
 

Jean Flávio dos Santos Milhomem. 
Pregoeiro Oficial 
Port. 016/2021. 
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MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS. 
Chefe do Gabinete Municipal. 

Portaria nº 106/2021. 
 

 
 
                        DIONISIO MOREIRA DA ROCHA 

Diretor do Departamento de Compras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


