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COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

(65) 3617 3002/3650

TERMO DE REFERÊNCIA n. 01/2021/CC

1.0 DO OBJETO

Tempor objetivo a aquisição de 42 (quarenta e duas) assinaturas do Jornal A Gazeta, para atender a Presidência, Vice-presidência, Corregedoria Geral, Diretoria Geral, Vice-Diretoria Geral, Esmagis, Coordenadoria de Comunicação, Desembargadores e Juízes Auxiliares da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2.0 DA FINALIDADE E JUSTIFICATIVA

A contratação de assinaturas de jornais impressos regionais visa atender as necessidades mínimas de informação sobre o Judiciário Estadual e outros segmentos afins para desembargadores e juízes auxiliares da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim como para a equipe da Coordenadoria de Comunicação Social, responsável por acompanhar e monitorar os conteúdos dos noticiários envolvendo este Poder.

A escolha do “fornecedor” da referida publicação jornalística, se dá pelos critérios de circulação (número de exemplares) e pela “expressão jornalística” do veículo de comunicação, ou seja, sua repercussão na esfera pública e poder de influência junto à opinião pública. Quer dizer, o tratamento de uma mesma informação diverge por definições de cunho interno das empresas responsáveis pelos produtos midiáticos.

Mesmo sendo “A Gazeta” o jornal líder em circulação estadual e com preferência no hábito de leitura de 83,4% dos leitores, defendemos que este Poder, seus membros e funcionários, utilizem não só desse jornal, mas de todas as formas de acesso à informação e ao conhecimento.

Ademais esclarecemos que A Gazeta é um jornal tradicional e inclui-se entre os dois impressos de maior circulação e respeitabilidade da capital de Mato Grosso.

3.0 DA ESPECIFICAÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS

Entrega das 42 (quarenta e duas) assinaturas do Jornal A Gazeta, nas dependências do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4.0 DO MODO DE ENTREGA

Entrega diária das 42 (quarenta e duas) assinaturas no Corpo da Guarda do prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso até às 07:00.
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5.0 DO MODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Entrega diária dos exemplares publicados, pelo período que vigorar o contrato.

6.0  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Executar os serviços conforme o disposto neste Termode Referência.

6.2 Disponibilizar número telefônico, e-mail ou outro meio hábil para contato pelo CONTRATANTE,bem como os dados do responsável pelo atendimento;

6.3 Providenciar imediata correção de quaisquer serviços julgados inadequados ou em desconformidade com o estabelecido em contrato;

6.4 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade seja de caráter urgente ou não, e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

6.5 Manter-se, durante a vigência do contrato, em situação de regularidade no que tange às condições habilitatórias;

6.6 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

7.0 DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

7.1 Efetuar o pagamento na forma contratada após a apresentação do competente documento fiscal;

7.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio do Fiscal do Contrato.

8.0 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1 A empresa licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a prestação de serviços compatíveis com o objeto deste Termode Referência.

8.2 Termode exclusividade.

9.0 DO PREÇO
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O serviço será contratado pelo valor mensal estimado de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) e o valor global será R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais) constante no orçamento anexo.

10.0 DO MODO DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota Fiscal (data do protocolo) quando mantidas todas as condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a Contratada;

10.2 A Nota Fiscal será analisada pelo fiscal do contrato que efetuará o devido atesto quando constatada a regular prestação dos serviços, conforme as exigências do Termode Referência e do Contrato e encaminhará para pagamento.

10.3 Junto com o documento fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar:

	Certidão Negativa relativa a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) conjunta com a inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dentro do prazo de validade.


	Certidão Negativa relativa a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) conjunta com a inscrição em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), dentro do prazo de validade.
	Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dentro do prazo de validade.
	Certidão de Regularidade Fiscal Estadual do respectivo domicílio tributário, dentro do prazo de validade.
	Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), dentro do prazo de validade;


	Certidão de Regularidade Fiscal Municipal do respectivo domicílio tributário, dentro do prazo de validade.
	A cada pagamento o fiscal do contrato verificará a regularidade da CONTRATADA, além de outros documentos previstos em lei e que a administração entender conveniente. Em existindo documento com prazo de validade vencido, ou irregular, a CONTRATADA será notificada para proceder a regularização.



11. DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão a conta dos recursos do Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS, consignados na Fonte 240, no Elemento de Despesa 3390-39.

12.0 DA VIGÊNCIA
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O Contrato terá vigência pelo período de 12 meses, entrando em vigor a partir da data de sua assinatura.

13.0 DAS PENALIDADES

13.1 O inadimplemento, total ou parcial, ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei no. 8.666/93;

13.2 No caso de multa prevista no art. 87, II, da Lei n. 8.666/93, o valor será da ordem de 15% (quinze por cento) sobre o montante total que sobejar do contrato.

14.0 DAS PRERROGATIVAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

14.1 Avaliar os serviços;

14.2 Negociar valores por ocasião das eventuais revisões;

14.3 Aplicar à CONTRATADA as penalidades administrativas de for o caso, com observância do contraditório, ampla defesa e devido processo legal;

14.4 Rescindir o contrato quando demonstrada a inadimplência por parte da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades administrativas que o caso requerer.

15. CRITÉRIO DE SUSTETABILIDADE AMBIENTAL

15.1 Nos termos do Art. 3º da Lei 8666/93, atendendo aos critérios de Sustentabilidade contidos na Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, serão exigidos nessa contratação que a empresa contratada adote as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:

15.2 Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

15.3 Forneça aos prestadores de serviços os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

15.4 Realize um programa interno de treinamento dos empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

15.5 Respeito às Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre resíduos sólidos;
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15.6 Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas, ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.


16.0 DO FISCAL DO CONTRATO

O acompanhamento e fiscalização dos serviços ficará a cargo da servidora Glaucianny da Silva Araújo Melo, matrícula 15020, nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/93, competindo-lhe tomar todas as providências, de modo a assegurar que este seja executado de acordo com o previsto no respectivo contrato. Em caso de substituição, ficará a cargo da servidora Mariane de Oliveira Weissheimer, matrícula 13627.


17.0 DA PUBLICIDADE

Extrato do contrato resultante deste Termo de Referência deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e disponibilizado no link Transparência logo após a sua assinatura.

18.0 Código do APLIC

18.1 O código do APLIC desta contratação é 215585-0.

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2021.


(Assinatura Digital)

Mariane de Oliveira Weissheimer

Coordenadora de Comunicação Social da Presidência do TJMT
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