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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Contratação de serviços especializados a serem prestados na realização de publicidade
institucional destinada ao atendimento das necessidades do Município de Farias Brito/CE.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. O desenvolvimento do planejamento estratégico de comunicação se faz importante para a

identificação e o bom atendimento das demandas de comunicação do público interno e externo da

Prefeitura quanto às ações e definições administrativas, assessorando o que pode ser notícia,
tratando a informação para tanto. Por fim, o objeto da comunicação social deve ser maximizado

para destacar o caráter de utilidade pública e educativa, informando os atos da administração
municipal e orientando os munícipes as formas de como bem se utilizar das atividades da

Prefeitura.

3. DETALHAMENTO GERAL DO OBJETO
3.1. Cobertura de solenidades e eventos institucionais da Prefeitura Municipal de Farias Brito, suas

Secretarias e Orgãos;
3.2. Cobertura de campanhas e ações;
3.3. Divulgação e produção de textos em linguagem jornalística para divulgação dos trabalhos e

atos em meios de comunicação de redes sociais (facebook, twiter, instagram, dentre outros);
3.4. Desenvolvimento de /ayouts para rede social e onde for necessário;
3.5. Gestão das redes sociais;
3.6. Divulgação de matérias de interesse da Prefeitura e respectivas Secretarias;
3.7. Apoio no planejamento e promoções de ações, comunicação interna, assessoria de imprensa
e relações públicas, dentre outros.

4. ORÇAMENTO BÁSICO
4.1. - A empresa a ser contratada, deverá executar os serviços conforme descrição na planilha
abaixo:

Valor
Item Especificação Unidade

|Qtde. Unitário Valor Total

Assessoria gerencial em comunicação, imprensa e relações
01 | públicas, para auxiliar na execução das políticas públicas el Mês 7 3.500,00 | 24.500,00

estratégicas.
02 | Internet — veiculação de anúncios (banner) em sites da região Serviço 10 400,00 4.000,00

03 | Jingle/Trilha de 30” a 60” Und 35 150,00 5.250,00

04 | Produção editorial e criação de vídeo Und 8 1.000,00 8.000,00

05 |Transmissão evento ao vivo por rede social Serviço 8 720,00 5.760,00

Serviço de som volante - anúncios, divulgação de ações,
06

programas, projetos, etc.
Hora 45 100,00 4.500,00

07 | Desenvolvimento de artes diversas (logotipos, logomarcas, etc.) Unidade | 100 85,00 8.500,00

08 caboração
de matérias e divulgação em redes sociais, sites, blogs Unidade | 150 55.00 8.250,00

Total: 68.760,00A
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usualmente executados por uma única empresa, o que leva a conclusão de que a concentração do
objeto por preço global não ocasionará restrição à competitividade buscada no certame.

Farias Brito/CE, 22 de Abril de 2021.

na
E put.

Antóftio Cárfioso de Lijna
Presidente da GOmissão Permanente de Licitação

N,

DEACORDO: - | |;

il
Sambel linhares/Maciel

Ordenador depésbe do Fundo Geral
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

Contrato de prestação de serviços firmado entre o
Município de Farias Brito/CE, através do Gabinete do
Prefeito e , para O fim que nele se
declara.

O MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.595.572/0001-00, através do Gabinete do Prefeito, neste ato
representado pelo Ordenador de Despesas do Fundo Geral, o Sr. Samuel Linhares Maciel, inscrito
no CPF nº 276.446.263-87, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado

; estabelecida na
, inscrita(o) no CNP) sob o nº

, neste ato representada por
, inscrito no CPF nº

, apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o
presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº
2021.04.22.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2021.04.22.1, de acordo com o 8
2º, do art. 22, da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente homologado pelo Sr. Samuel Linhares
Maciel, Ordenador(a) de Despesas do Fundo Geral.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de serviços especializados a serem
prestados na realização de publicidade institucional destinada ao atendimento das necessidades do
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital
Convocatório, nos quais o(a) Contratado(a) sagrou-se vencedor(a), na forma discriminada no
quadro abaixo:

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - O(A) CONTRATADO(A) se obriga a executar os serviços, ora contratados, no regime de
execução indireta.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO
REAJUSTAMENTO
4.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$
4.2 - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do período de adimplemento ou de cada parcela mensal da prestação dos serviços,
objeto do presente Contrato, mediante apresentação dos documentos hábeis de cobrança junto à
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Farias Brito.
4.3 - Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária. W
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12.2.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se
sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito
com a antecedência definida no subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
13.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão efetuadas
mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
14.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto dia útil
do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da
Comarca de Farias Brito/CE, excluindo-se qual outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva de acordo entre elas celebrado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legaisefeitos.

Farias Brito/CE,

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

1) CPF nº

2) CPF nº A


