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SUPERINTENDECIA
TERMO DE REFERENCIA

CON~REGOINALDECONI-ABIUDADE

CUll10919r02 DE JULHO DE 2019 -

REF TERMO 2412019-ASSINATURA JORNAL "A TRIBUNA'

1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de 1(uma) assinatura anual do jornal impresso "A Tribuna", com entrega CRCMT
diária de segunda a domingo, inclusivo nos feriados, assim corno acesso às matérias on As. Kl
fine do respectivo jornal pelo CRCMT.
1.2. O jornal deverá ser disponibilizado junto a Delegacia do CRCMT na cidade de
Rondonápolis/MT.

Assinalota

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação de o serviço objetiva garantir ao Setor de Fiscalização do CRCMT o
acompanhamento diário e semanal das noticias, balanços e outras informações
contábeis publicadas pelo jornal "A TRIBUNA" com circulação na cidade de
Rondonópolis/MT e região, permitindo o monitoramento da divulgação de informações
relacionadas à área de atuação do CRCMT, qual seja a de prestação de serviços dos
profissionais de contabilidade, assim como a prestação por parte das instituições públicas
municipais, estaduais e federais.

•

2.2. O acesso ás informações veiculadas pelo respectivo jornal visa subsidiar além do
acompanhamento de matérias pelo Setor de Fiscalização do CRCMT, também aos
dirigentes e os outros setores do Conselho, realizar um adequado processo de tomada
de decisões que estejam relacionadas ao posicionamento frente aos profissionais e os
órgãos formadores de opinião pública.
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A presente contratação enseja o enquadramento no artigo 24, inciso II da Lei
8.666/93, onde:
"Art. 24. É dispensável a licitação:
(.3
li

- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra

•

ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma só
vezr.

3.2. A contratação de pessoa juridica, para fornecimento do objeto deste Termo,
enquadra-se como serviço comum, de caráter contínuo e encontra amparo legal na Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações subsequentes.
1

4 DO LOCAL E RECEBIMENTO DO
.

OBJETO

4.1. O objeto desta aquisição deverá ser entregue diariamente na Delegacia do CRCMT
em Rondonápoks/MT, com endereço na Avenida Cuiabá, n° 829, 5° Andar, Edifício
Mikerinos — Bairro Centro, na recepção do órgão, nas condições estipuladas no contrato
a ser firmado com a empresa, bem como deverão ser disponibilizadas senhas para
consulta on line às matérias no site do jornal.
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4.3. Deverá ser fornecida, ao Setor de Fiscalização do CRCMT, 1(uma) senha de acesso
ao site do jornal assinado.
4.4. Caso a entrega não seja realizada, a CONTRATADA terá o prazo de 2(duas) horas
para realizar a entrega do exemplar !arfante.
4.5. No caso de persistência no atraso na entrega do objeto do presente Termo de
referência serão aplicadas as sanções previstas no contrato a ser firmado entre as
partes.
5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Obriga-se a CONTRATADA a:
5.1. Realizar as entregas dos serviços e produtos contratados de acordo com as
especificações estabelecidas neste Termo de Referência.
5.2. Comunicar por escrito quando forem verificadas condições inadequadas para a
entrega dos periódicos, ou a iminência de fatos que possam prejudicar a execução do
objeto deste Termo.

•

5.3. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as
reclamações formuladas.
5.4. Comunicar por escrito eventual atraso ou paralisação das entregas apresentando
justificativas que serão objeto de apreciação pelo CONTRATANTE, as quais eximirão a
CONTRATADA de penalidade somente nos casos em que a mesma não concorrer de
alguma forma para o evento.
5.5. Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
5.6. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Gestor do
Contrato, quanto à execução dos serviços contratados.

•

5.7. Não transferir a outrem, no todo em partem, o objeto do contrato, sem prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE.
5.8. Não caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sob pena de
rescisão contratual.
Obriga-se a CONTRATANTE a:
5.9. Fiscalizar o cumprimento dos serviços prestados, de acordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência.
5.10. Efetuar o pagamento dos serviços prestados e entregues nas condições
estabelecidas neste Termo.
5.11. Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário.
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5.13. Rejeitar no todo ou em parte, itens entregues fora das especificações técnicas
estabelecidas.
5.14. Comunicar a CONTRATADA sobre eventuais irregularidades, imperfeições ou
falhas observadas na prestação do serviço contratado para que sejam adotadas as
providências para melhorias e medidas corretivas necessárias.
5.15. Receber a atestar os documentos das despesas, quando comprovada a execução
dos serviços, em conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência.
5.16. Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias para a correta execução
dos serviços contratados.
6. DO PAGAMENTO
6.1. A fatura deverá ser enviada até o 5°(quinto) dia do mês subsequente ao do início do
fornecimento dos serviços.
6.2. O pagamento será efetuado em parcela única e deverá ser realizado em até
15(quinze) dias após o atesto da fatura pelo Fiscal do contrato.
6.3. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida á CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que a
mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
será de 05 (cinco) dias úteis a iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o
CONTRATANTE.
6.4. Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na Instrução Normativa N°
1.234/12, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pelas demais legislações
federais, estaduais e/ou municipais o CRCMT poderá efetuar a retenção de impostos.
6.5. Não haverá a retenção dos impostos conforme descritos na Instrução Normativa N°
1.234/12 da SRF, quando a empresa contratada for optante pelo "SIMPLES NACIONAL",
comprovada mediante entrega, juntamente com a Nota fiscal/Fatura, de documentação e
de Declaração que comprove tal situação.
7. DA VIGÊNCIA
7.1. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses a partir de sua assinatura,
considerando as possíveis prorrogações, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n°
8.666/93.
8. DA DEMOSTRAÇÃO DO ORÇAMENTO
8.1. As despesas com a execução da presente contratação correrão à conta do Programa
n° 05 — SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINS, no Projeto n° 5001 - SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS — Rubrica 6.3.1.3.02.01.039 — ASSINATURAS, com saldo de R$
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), para o exercício 2019.
9. DO REAJUSTE

e
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10.DAS PENALIDADES
10.1. A recusa ou o não cumprimento do objeto contratado dentro do prazo estabelecido
pela Administração sem motivo justificado caracteriza o descumprimento da obrigação
assumida e sujeita a CONTRATADA à aplicação de advertência ou multa de até 10%
(dez por cento) do valor da obrigação inadimplida, que deverá ser recolhida no prazo de
1 5(quinze) dias contados da comunicação oficial.
11.DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
11.1. A gestão do contrato ficará a cargo da Auditora Fiscal locada na Delegacia do
CRCMT na cidade de Rondonópolis/MT.
11.2. O Fiscal de Contratos acompanhará a execução do contrato.

•

11.3. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei Federal n°
8.666/93.
11.4. A interpretação e aplicação dos termos dessa aquisição serão regidas pelas leis
brasileiras e o juízo federal da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso terá jurisdição
e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste certame, constituindo assim
o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Esta Diretoria submete este Termo de Referência á consideração superior para
aprovação.
—

e

er

gio Guimarães
Diretor do CRCMT
De acordo.

•

Aprovo o Termo de Referência nos moldes apresentados, à vista de todo o
detalhamento descrito no referido documento e encaminho ao Setor de Aquisições,
para as providências devidas quanto aoz demais procedimentos.

oel L urenço de Amorim Silva
esiden e do CRCMT
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Contabilidade de Mato Mosso

A TRIBUNA
MATO GROSSO

Proposta para Renovação de Assinatura
Prezado Cliente,

•

O Jornal A TRIBUNA (filiado a ABRAJORI e ADJORE) - editado pela Sociedade Impressora Souza L ia.
circula há 43 anos em Rondonôpolis e Região Sul de Mato Grosso inclusive com circulação na capital Cuix Já
Possui equipe bem preparada e equipamentos de última geração que possibilitam a confecção do melhor Jona
Diário da região.
Vale ressaltar que o A TRIBUNA é o único jornal totalmente produzido em Rondonepolis desde a redaç ão
administração, pré-impressão, impressão e circulação, tudo realizado com o trabalho de mais de 50 funcionar os
além de mais outros parceiros e colaboradores na parte editorial.

Anual "300 exemplares"
Valor de 300 exemplares x R$ 2,50 = R$ 750,00
= R$ 412,50 (á vista, ou no cheque para 15 dias)
Desconto de 45% - ECONOMIZE R$ 337,50- R$1,37 cada exemplar
3 Parcelas de R$ 145,00 (Cheque, Boleto Bancário ou cartão) Valor final R$ 435,00
Desconto de 42% - ECONOMIZE R$ 315,00 R$1,45 cada exemplar

Semestral "150 exemplares"
Valor de 150 exemplares x R$ 2,50 = R$ 375,00
R$ 217,50 (á vista ou no cheque para 15 dias)
Desconto de 42% - ECONOMIZE R$ 157,50-R$1A5 cada exemplar
3 Parcelas de R$ 75 (Cheque , Boleto Bancário ou cartão) Valor Final R$225,00
Desconto de 40%- ECONOMIZE R$ 150,00 R$1,50 cada exemplar

•

Ficamos no aguardo das suas orientações para o respectivo faturamento.
Sem mais para o momento,
Atenciosamente,EVANIR MACEDO

9613-1419
A TRIBUNA
Horário Atendimento 08:00 as 14:00 h
Av. Bandeirantes, 2.481 — Centro — Cx. Postal 312 — CEP 78100-200 — Rondonôpolis — Mato Grosso Fone/Fax: 66. 3410- 35.0
Site: evexatribunamt.combr
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO
Sistema de Controle Orçamentado
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Data

05.07.2019
14:38

Hora
Assinaiers

NOTA DE EMPENHO

N° Empenho

Data do Empenho

Tipo do Empenho

Processo

N°. Reserva

Exercício

325

05 07.2019

ORDINARIO

N°32/2019

331

2019
SubProjeto

Conta de Despesa

Deserção da Conta

Projeto

63.1 3.0B01.039

ASSINATURAS

5001 - SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

Número do Evento

Descrição do Evento

1163

CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS PERIÓDICAS
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade

Núm. Controle

Número

Complemento

O

Dispensa de Undação
Favorecido
Nome

SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA.

CNPJ 1 CPF

03.178.639/0001-50

Endereço

AV. BANDEIRANTES, 2481

Bairro

CENTRO

CEP
Banco

78700-200

UF

MT

Cidade
Agência

: RONDONÕPOLIS
:

Conta
Olde Parcelas

Histórico do Empenho

Valor Unitário

Valor Total Empenhado

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A TRIBUNA PARA O SETOR DE PSCALIZAÇÃO DA DELEGACIA
DO CROMT EM RONDONOPOLIS

412.50

412,50

Valor por Extenso
Quatrocentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos

Dotação Orçamentária
7.300.00

Empenhos Acumulados

Valor deste Empenho
412.50

696,00

Saldo Atual
6.19150

Parcelas Executadas

Total Executado

Total a Executar

Finalizado

O

O DO

412.50

NAO

Rodrio Banir, Gulmaraes
Diretor da GRUO"!

o Pas
Contadora do CRCMT

DIÁRIO OFICIA]. DA I. MÃO-seção

15533 335”.7069
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