
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP

PALACIO DA LIBERDADE

COIVIUNICADO n° 01 -Pregao Presencial n° 04/2022

OBJETO:  Contratagao  de  empresa  especializada  para  a  presta§ao  de  servieos  de
produeao e captaeao de imagens e sons, ao vivo e gravado, com dedica§ao exclusiva
de  mao  de  obra,  sendo  o  total  de  2.350  (duas  mil,  trezentos  e  cinquenta)  horas
mensais de produeao de conteddo e tecnica; e disponibilizaeao de tradutor de libras.

Em atendimento ao questionado por empresa interessada em participar

do  certame  em  epigrafe,  informo  que  a  dtlvida  foi  encaminhada  a  Secretaria  de

Assuntos Juridicos desta Casa, que esclareceu o que abaixo segue:

Questao:
``A   assinatura   digital   vai   ter   validade   nos   documentos   do   pregao   ou   vou   ter

reconhecer firma  no cart6rio ou 30 min antes da abertura do pregao?" (sic)

Resposta:

Os   d®eument®s   assinad®S   digitalmente,   quando   impresses,    perdem   a(s)

assinatura(s).   A   prineipi®,   tais   d®cument©s   na®   devem   ser   impresses.   A

vaiida?a®  depends cje  manE©r a  al®6umente  em f®rmat© diigitai.

D®    p©nt®    d©    vista    tee.nice,     uma    assinatura    sS    tom    vaiidae!e    juridiea

reG®nhecida  n©  mei®  e f®rmat® em  eiue f®i  ®riginalment©  Griada,  Basieament©7

is§® quer dizer que:

a assinatura de pr6prio punho s6 tern validade no documento impresso

no  qual  foi  realizada,  invalidando  qualquer versao  digital  que  se fa?a  a  partir

da original  impressa;

a  assinatura  eletr6nica  s6  tern  validade  no  documento  eletr6nico  no

qual  foi  realizada,  invalidando  qualquer versao  impressa  que  se  faea  a  partir

da original eletr6nica.
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®©nsiderand®  ©nta®  que  n®  prega®  sa©  apresentad©s  ©s  ed®eument®© fisic®s,

ie  impresGimdivei  ®  ree®nh©eiment® das assinaturas.

Considerando    que    o    esclarecimento    acima     nao     interfere    nas

disposig6es  editalicias,  mant6m-se  inalterada  a  data  e  horario  ja  designados  para

recebimento dos envelopes e inicio da sessao pdblica, qual seja, dia 31/05/2022. as

99±,  no  Plenario  desta  Casa  Legislativa.  0  edital  e  seus  anexos,  bern  como  este
comunicado,  permanecem disponiveis junto ao site iririri/`ri/./.acare/..sp./eg.br.
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