
Prêfêituro Municipol dê

SUCUP{RA
Admini

&*&-dr&U d§*n§§
$"dãd&L"ffis&{. J
strondo poro o povo

TERMO DE REFERÊNCIA

Em cumprimento aos terÍnos Artigo No 75, inciso II da Lei 14.13312021. são elaborados o presente

para que seja efetuado os Serviços de Mídia da Prefeitura e Secretarias do Município de Sucupira

do Riachão - Ma.

02 _ OBJETO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIA DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO
MUNICIPÍO NT SUCUPIRA DO RIACHÃO - NTA.

2.1 - JUSTIFICATIVA:

Pretende-se, com esta contratação, Produzir conteúdo é outros serviços para as redes sociais da

Prefeitura e secretarias municipais, sites institucionais, Cobertura das solenidades, cursos e

eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, para suprir necessidade

de divulgação institucional e para registro e arquivamento junto ao acervo da Prefeitura

possibilitando consultas futuras em fotos e Vídeos, incluindo edição e divulgação das ações de

governo

2.2 _ DESCRICÃO DOS SERVIC E VALORES ESTIMADOS

03 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPACÃO

Poderão participar os interessados que tenha ramo de atividade compatível com o objeto e que

atenderem a todas as exigências. inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos exigidos.

04 - LOCAL E PRAZO DO SERVICOS

Os serviços deverão ser efetuados pela vencedora, na sede do município. ou em outro local

previamente estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL. Os serviços serão imediatos a contar da

data de assinatura do Termo de Contrato e recebimento da Ordem de serviço. conforme solicitação da

Secretaria Municipal de Administração.

Rua São José, N'479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: AI.612-33810001-67
Eone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

ITEM DESCRTÇÃO »OS SERVIÇOS UND
VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

I

SERVIÇOS DE MIDIA DA
PREFEITURA E SECRETARIAS
DO MLNICÍPIO DE SUCUPIRA
DO RIACHÃO - VA

Mensal 10 RS 2.583,33 R$ 25.833,33

TOTAL GERAL RS 25.833,33

01 - FUNDAMENTAÇÃO

QUANT
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05 _ EXIGÊNCIA FUNDAMENTAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os preços adotados pela empresa contratada deverão estaÍ de acordo com os praticados no mercado do
Estado do Maraúão, e neles deverão estar inclusos todas as despesas necessárias, inclusive custos
com, impostos, taxas, transporte, fretes, depreciações, mão-de-obra, encargos sociais e quaisquer
outras despesas inerentes ao serviço.

06 _ DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O desembolso para fazer face aos custos com os serviços correrá à conta das dotações orçamentárias

consignadas no Orçamento do Município 2022, conforme legislação vigente.

07 - DA VIGENCIA

A futura contratação terá vigência ate xx/xxlxxxx, contados a partir da assinatura do contrato, devendo

os valores pactuados serem fixos e irreajustáveis neste período, no interesse e determinação da

contratante e aceitação pela contratada, o contrato poderá ser prorrogado nos exercícios financeiros

subsequentes, até o limite de 60 meses com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei 8.6666193,

somente mediante Aditivo Contratual.

Os valores poderão ser alterados, nos casos previstos em Lei, sempre atraves de Termos Aditivos em

ordem crescente, observando os respectivos créditos orçamentários.

Sucupira do Riachão- MA, 18 de fevereiro de 2022.

Klévia Maria Lima de Sousa
Secretária Municipal de Administração

Rua Sãô José, N" 479, Centro - CEP:65668-000 - CNPJ: 01,.61,2.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553-1098/1019

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

Unidade Orçamentária:
Proieto/Atividade:
Natureza da Despesa:
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