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PREGAO PRESENCIAL n° 04/2022

Processo n ° 3006/2022

Edital n° 04/2022

A  CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  JACAREi  torna  pdblico  que  se  encontra

aberta   nesta   unidade,   a   licitagao   na   modalidade   PREGAO   PRESENCIAL   n°

04/2022, do tipo MENOR PRECO, SUBMETIDO A LANCES que sera processada

e  julgada   pela   Pregoeira  Sra.   LUANA  SILVERIO  ALVES  e  equipe  de  apoio,

designados pela Portaria n° 26/2022.

Este  certame  sera  regido  pela  Lei  Federal  n.0  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,

aplicando-se  subsidiariamente,  no  que  couberem,  as  disposig6es  da  Lei  Federal

n° 8.666/93 e LC 123/2006 com suas alterag6es.

As propostas deverao obedecer as especificag6es deste instrumento convocat6rio

e anexos, que dele sao parte integrante.

Os   envelopes   contendo   a   proposta   e   os   documentos   de   habilitagao   serao

recebidos no endere?o abaixo mencionado,  na sessao ptlblica de processamento

do  Pregao,  ap6s  o  credenciamento dos  interessados que  se  apresentarem  para

participar do certame.
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A sessao de processamento do Pregao Presencial sera realizada na data

de 31/05/2022  as O9h,  (horario de  Brasilia),  no  Plenario da  Camara  Municipal de

Jacarei, situada na Praga dos Tres Poderes, n° 74, Centro,  neste Municipio.

1.   DOOBJETO

Constitui  objeto  do  presente  Pregao  a  Contrataeao  de empresa especializada

para a prestaeao de servieos de produe5o e captagao de imagens e sons, ao
vivo e gravado, com  dedicaeao exclusiva de mao de obra, sendo o total  de

2.350  (duas  mil,  trezentos  e  cinquenta)  horas  mensais  de  produeao  de

contetldo    e    t6cnica;    e    disponibilizagao    de    tradutor    de    libras,    nas

especificag6es constantes do Anexo 11 -Termo de Referencia deste Edital.

1.1.  Integram este Edital os seguintes anexos:

Anexo  I - Aviso de Licitagao

Anexo 11 -Termo de Referencia

Anexo Ill -Procuragao

Anexo lv -Declaragao de ME/EPP

Anexo V -Declaragao Condig6es Habilitat6rias

Anexo Vl -Declaragao de Elaboragao lndependente de Proposta

Anexo Vll -Proposta

Anexo VIIl -Declaragao em Atendimento ao Art. 7° da Constituigao Federal

Anexo lx -Minuta Contratual

Anexo X - Declaragao para Contrato

Anexo Xl -Manifestagao de lnteresse

Anexo Xll -Valor Estimado

Anexo Xlll-Termo de Designagao de Fiscal de Contrato

•.,...-.I

2.   cONDieoEs GERAis DE pARTicipAeAO

2.1.        Havendo   interesse   na   participagao   na   presente   licitaeao,   devera   ser

preenchida  a  MANIFESTAeAO  DE  INTERESSE  -Anexo  Xl  e  encaminhada  ao

Setor   de    Licitag6es   da   Camara    Municipal   de   Jacarei,    atrav6s   do   e-mail

Praga  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP     ]2   327-901   -Tel
Site:   yww    _iacarei.sp.Ieg`br
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[uana.silverio@.iacarei.sp.leg.br, para  que  possa  receber eventuais  comunicados
acerca do Edital e demais informag6es que se fizerem necessarias;

2.1.1. Consideram-se Microempresas (ME),  Empresas de  Pequeno Por{e (EPP) e

Microempreendedor  Individual  (MEl)  aptos  a  participagao  no  presente  certame

aqueles que preenchem os requisitos do art.  3.°, da Lei Complementar Federal n.°

123/2006.;  As  licitantes  que  desejarem  participar  do  Pregao  deverao  entregar  a

Pregoeira,  ate o hofario estipulado  no preambulo deste  Edital,  2  (dois)  envelopes

opacos    fechados,     urn     deles     con{endo    a     PROPOSTA    e     o     outro     a

DOCUMENTACAO,   em   cujas   faces   externas   deverao   constar  as   seguintes

informag6es:

2.2.        As  licitantes  que  desejarem  enviar  seus  envelopes  por  via  postal  (com

AR,   Aviso   de   Recebimento)   deverao   remete-los   ao   enderego   constante   do

preambulo  deste  Edital,  aos  cuidados  da  Pregoeira,  Sra.  Luana  Silverio  Alves,

colocando   os   Envelopes   n°   01   -   Proposta   e   n°   02   -   Documentaeao,

devidamente  identificados  como  consta  no  item  2,  dentro  de  urn  dnico envelope,

bern  como  a  Declaragao  de  ME/EPP  (Anexo  lv),  e  a  Declaragao  de  Condig6es

Habilitat6rias  (Anexo  V)  devidamente  assinadas  por  representante  legal  e  c6pia

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  I  CEP:   12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2286/2221

Site:   www.  jacarei.sp.leg,br
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autenticada  do  contrato  social  da  empresa  com todas  as  suas  alterae6es  ou

consolidado.  Poderao participar desta  licitagao  pessoas juridicas que tenham  por

objeto social atividade compativel e condizente com seu objeto;

2.3.        Em    hip6tese   alguma   serao   recebidos   envelopes   ap6s   a   fase   de

credenciamento das licitantes;

2.4.        As  empresas  que  se  interessarem  em  participar  deste  certame  e  que

estejam    em    recuperagao   judicial   deverao   apresentar,    durante   a   fase   de

habilitagao,  o  Plano de  Recuperagao ja  homologado  pelo juizo  competente e em

pleno  vigor,  sem  prejuizo  do  atendimento  a  todos  os  requisitos  de  habilitagao

econ6mico-financeira   estabelecidos   neste   edital.    Nao   poderao   participar   as

empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, nem aquelas que tenham sido

declaradas  inid6neas para  licitar e  contratar com  a Administragao  Publica  ou  que

estejam  cumprindo a san?ao de suspensao do direito de licitar e contratar com a

Camara Municipal de Jacarei, bern como aquela inscritas no cadastro nacional de

Empresas  Punidas _CNEP,  conforme  disp6e  o  artigo  22,  da  Lei  n°  12.846/2013

(Lei Anticorrupgao);

2.5.        A falsidade  das  declarag6es  prestadas,  objetivando  os  beneficios  da  LC

n°123/2006,  podera caracterizar o crime de falsidade ideol6gica,  previsto no Artigo

299 do C6digo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e

da   aplicagao   de   sang6es   administrativas   previstas   na   legislagao   pertinente,

observado   o  devido   processo   legal,   e   implicara,   tamb6m,   o   afastamento  da

licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitagao.

`1;`,-:-...,

3.    _PQ CREDENCIAMENTO E REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

3.1.        Os  documentos  descritos  nos  termos  dos  itens  3.2.  a  3.7.  (Procuragao,

contrato   social,   declaragao   de   condig6es   de   habilitagao),   e   declaragao   de

microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  (7.4)  deverao  ser apresentados  a

Pregoeira   fora   dos   envelopes   01   e   02,   juntamente   com   documento   de

identidade com foto que identifique o representante legal da empresa;

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12   327-901   -Tel
Site:   www     iacarei.sp.left.br
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3.2.        As    licitantes    deverao se   apresentar   para    credenciamento   junto   a

Pregoeira    por    meio    de    urn(a)    representante,    devidamente    munido(a)    de

procuracao que o(a)  nomeie a  participar deste procedimento  licitat6rio em  nome

da  empresa,  respondendo  por  sua  representada,  comprovando  os  necessarios

poderes  para formular verbalmente  lances de  preeos,  firmar declarag6es,  desistir

ou apresentar as raz6es de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao

presente certame (Anexo Ill);

3.3.        A  procuragao,  se feita  por instrumento  particular,  devera estar com firma

reconhecida,  bern  como  acompanhada  de  documentagao  que  comprove  que  o

outorgante tern competencia para delegar poderes;

3.4.         Em se tratando de instrumento pdblico,  bastara apresentagao do traslado

ou c6pia autentjcada;

3.5.          No  caso  de  s6cio  administrador  da  empresa,  devera  ser  apresentada

c6pia  do  contrato  social  com  todas  as  suas  alterag6es,  ou  consolidado,  onde

conste o nome do representante legal com os respectivos poderes;

3.6.         Sera   indeferido  o  credenciamento  do   representante  sempre  que  nao

forem  apresentados  os  documentos  necessarios  a  sua  correta  identificaeao  ou

quando  for  verificado  que  nao  possui  poderes  suficientes  para  praticar  atos  no

decorrer da  sessao.  Cada  representante  atuara em favor de  apenas  uma  dnica

empresa;

3.7.        Instaurada a sessao,  as [icitantes,  por interm6dio de seus representantes,

apresentarao    declaragao   dando   ciencia   de   que   cumprem    plenamente   os

requisitos de habilitagao, conforme (Anexo V);

3.8.        Nao  serao  considerados  os  envelopes  apresentados  depois  do  prazo

indicado   no   preambulo,   bern   como   os   entregues   a   tempo,   por6m,   em   local

diferente do determinado;

3.9.        As  licitantes  far-se-ao  representar  nas  sess6es  por  apenas  01   urn  (a)

procurador(a) ou pessoa expressamente credenciada,  que podera atuar em favor

de 01  (uma)  dnica licitante;

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP,12   327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
Site:  www.   ]acarei.sp.leg.br
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3.10.       As  licitantes que  encaminharem  seus envelopes via postal,  caso nao se

fagam representar durante a sessao de lances verbais, ficarao impossibilitadas de

praticar os atos descritos no item 3.2.

4.   DA PROPOSTA (Conteddo do envelope 1)

4.1.        No envelope  1  -Proposta  (ver item  2.3) devera estar a  Declaragao de

Elaboraeao  lndependente  da  Proposta  (Anexo  Vl)  e  a  Proposta  Comercial

(Anexo  Vll),  a  qual  devera  ser  impressa  em  papel  timbrado  da  empresa,  em

lingua portuguesa,  sendo seus valores monetarios expressos em moeda corrente

nacional,  com  clareza,  sem  altemativas,  emendas,  rasuras,  entrelinhas,  ou  no

pr6prio   formulario   que   integra   o   presente   Edital.   Suas   folhas   devem   estar

rubricadas e a dltima datada e assinada pelo seu representante legal;

4.2.  Deverao constar na proposta:

4.2.1      0 valor unitario e total, expressos em reais, com duas casas decimals;

4.2.2      Nome (identificagao) da licitante, endereeo com cop, telefone e cNPJ"F;

4.2.3     Validade  da  proposta,  que  sera  de 60  (sessenta) dias,  contados da data

de abertura dos envelopes;

4.2.4     0s  funcionarios  da  contratada  deverao  ser disponibilizados  para  o

inicio da prestacao de servicos no dia dtil seguinte a data de aprovacao da

documentacao de admissao dos mesmos;

4.2.5      Prazo  de  entrega  do  objeto  da  licitagao,  que  sera  aquele  descrito  no

Anexo 11 -Termo de Referencia;

4.2.6      0 valor da proposta devera contemplar todos os custos diretos e indiretos

porventura decorrentes ou de qualquer outra forma  relacionados com  o objeto da

presente    licitagao,    como    por   exemplo    impostos,    taxas,    fretes,    materiais,

equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos etc;

Pra9a  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   ]2.327-901   -Tel
Site:   www.   iacareLsp.leg.br
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4.2.7      Deverao  ser consideradas  no Anexo VII  -  Proposta Comercial  todas  as

especificag6es  e  exigencias  quanto  ao  objeto  e  a  sua  entrega,  constantes  no

Anexo 11 -Termo de Refetencia;

4.3.    A   despesa    total    foi    estimada    em    R$    2.678.675,34    (dois    mjlh6es,

seiscentos e setenta e oito nil, sejscentos e set:enta e cinco reajs e trjnta e

quatro  centavos),   sendo  este  o  valor  maximo  aceitavel   pela  Administragao,

conforme Anexo Xll -Prego Estimado;

4.4. A   licitante,   ao   ofertar   sua   proposta,   automaticamente   expressara   plena

concordancia com:

4.4.1.        A  aceitagao  de  todas  as  condig6es  estabelecidas  neste  Edital  e  seus

Anexos;

4.4.2.         A   fixagao   do   prego   apresentado,   sendo,   portanto,   irreajustavel   e

devendo  abranger  todas  as  despesas   incidentes   sobre  o  objeto  da   licitagao

(impostos,   taxas,   encargos   trabalhistas,   previdenciarios,   fiscais,   comerciais   e

gastos com transporte),  nao havendo possibilidade de qualquer reajuste;

4.5. Ate 02 (dois) dias tlteis antes da data fixada para recebimento das propostas,

qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos,  providencias ou impugnar o ato

convocat6rio do PREGAO.

5.   DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

5.1.        A   CONTRATADA   fica    obrigada    a   aceitar,    nas   mesmas   condig6es

contratuais, os acfescimos e supress6es que se fizerem necessarios, respeitado o

percentual previsto no §  1°, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterag6es.

:E=:B:::T=:,¥:NTOEjuLGAMENTODAspROpOsTASEDOcuMEN:O,sly

\

Praga  dos   Tres  Poderes,  74  -CEP.12   327-901   -Tel.     (12)3955-2286/2221
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6.1.         No  dia,  hora  e  local  estabelecidos  no  preambulo  do  presente Edital,  a

Pregoeira    recebera,    em    envelopes    distintos   e   devidamente   fechados,    as

propostas comerciais (envelope  1) e os documentos (envelope 2) exigidos para
habilitagao.   Os  envelopes  deverao  indicar  o  ntlmero  deste  PREGAO  e  conter

externamente as informag6es constantes do item 2.1.1  deste Edital;

6.2.        Abertos  os envelopes com  as  propostas,  sera  verificada a  conformidade

destas   com   os   requisitos   estabelecidos   no   instrumento   convocat6rio,   sendo

desclassificadas as que estiverem em desacordo;

6.3.        E  facultado  a   Pregoeira,   para   a   adequada  analise  e  julgamento  das

propostas,  consultar tecnicos  ou  especialistas  na  area  do  objeto  desta  licitaeao,

sendo  vedada  a  inclusao  de  novos  documentos  ou  informag6es  que  deveriam

constar originalmente da proposta;

6.4.        Sera,  entao,  selecionada  pela  Pregoeira a proposta de menor pre?o e as

propostas    em    valores    sucessivos    e   superiores    a    10%    (dez    por   cento),

relativamente a de menor prego;

6.5.           Nao havendo pelo menos 03 (ties) propostas nas condig6es definidas no

item  anterior,  a  Pregoeira  classificara  as  melhores  propostas  seguintes  as  que

efetivamente  ja  tenham  sido  por  ele  selecionadas,  ate  o  maximo  de  03  (tres),

quaisquer que sejam os pregos oferecidos;

6.6.           As  licitantes  selecionadas  na  forma  dos  itens  "6.4"  e  "6.5"  sera  dada

oportunidade  para  nova  disputa,  por  meio  de  lances  verbais  e  sucessivos,  de

valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior prego;

6.7.        Caso  nao  se  realizem  lances  verbais,  sera  verificada  a  conformidade  da

proposta  que  oferecer  menor  prego  em  relagao  ao  orgado  pela  Administragao,

bern como sua exequibilidade;

6.8.        Se    os   valores   de   02    (duas)    ou    mais    propostas   escritas   ficarem

empatados7  sera  realizado  urn  sorteio  para  definir  qual  das  licitantes  registrara

primeiro seu lance verbal;

Praoa  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP.12`327-901   -Tel
Site:  www     iacarei.sp.IeLJ.br
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6.9.        Serao

necessarias;

realizadas  tantas  rodadas  de  lances  verbais  quantas se  fagam

6.10.         Nao  serao  aceitos  lances  verbais  com  valores  irris6rios,  incompativeis

com  o  valor  orgado,  podendo  a  Pregoeira  negociar  com  as  licitantes  visando  a

estabelecer urn intervalo razoavel entre os lances ofertados;

6.11.        Sera vencedora da etapa dos lances verbals aquela que ofertaro menor

Pre90;

6.12.          A   desistencia   em   apresentar   lance   verbal,   quando   convidada   pela

Pregoeira,   implicara  exclusao  da  licitante  apenas  da  etapa  de  lances  verbais,

ficando  sua  ultima  proposta  registrada  para  classificagao  definitiva  ao  final  da

etapa;

6.13.        Ap6s  esse  ato,  sera  encerrada  a  etapa  competitiva  e  serao  ordenadas

as propostas, em ordem crescente, exclusivamente pelo criterio de menor prego.

6.14.        A  Pregoeira  examinara  a  aceitabilidade,  quanto  ao  objeto  e  valor,  da

primeira    classificada,    conforme    este    Edital    e    seus    Anexos,     e    decidira

motivadamente a respeito;

6.15.        Serao  desclassificadas  as  propostas  que  nao atenderem  as  exigencias

deste  Edital,   bern  como  aquelas  que  apresentarem  pregos  excessivos,  assim

considerados    aqueles    que    estiverem    acima    do    prego    de    mercado,    ou

manifestamente inexequiveis,  nos termos do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93;

6.16.      Sendo  aceitavel  a  oferta,  sera  verificado  o  atendimento  das  condie6es

habilitat6rias somente da ljcitante classificada em primeiro lugar;

6.17.       Constatado o atendimento pleno as exigencias editalicias,  a licitante sera

declarada  vencedora  do  certame,  e  nao  havendo  manifestagao  de  recurso  por

parte  das  outras  licitantes,  Ihe  sera  adjudicado  o  objeto  para  o  qual  apresentou

proposta;

6.18.       Se   a   oferta   nao  for  aceitavel   ou   se   a   proponente   nao   atender   as

exigencias   habilitat6rias,   a   Pregoeira  examinara  as  ofertas  subsequentes,   na

Praga   dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel..   (12)3955-2286/2221
Site:   www.  jacarei.sp.leg.br
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ordem  de  classificagao, ate  a  apuragao  de  uma  proposta,  sendo  a  respectiva

proponente  declarada  vencedora,  e  nao  havendo  manifestagao  de  recurso  por

parte  das  outras  licitantes  lhe  sera  adjudicado  o  objeto  para  o  qual  apresentou

proposta;

6]19.       Da  reuniao,   lavrar-se-a  ata  circunstanciada,   na  qual  serao  registradas

todas  as  ocorrencias  e  esta,  ao  final,  sera  assinada  pela  Pregoeira,  Equipe  de

Apoio e licitantes presentes.

7.   DA DOCUMENTACAO (Conteddo envelope 2)_

7.1.        Os  documentos  apresentados  atrav6s  de  c6pia  produzida  por  qualquer

processo  de  reprodugao,  deverao  ser  autenticados  por  cart6rio  competente  ou

pela   Sra.   Pregoeira   ate   30   (trinta)   minutos   antes   da   abertura   do   certame,

conforme  disposto   no  artigo   32   da   Lei   Federal   n°  8.666/93.   Os  documentos

emitidos  pela   internet  ou  os   publicados  em  6rgao  da   lmprensa   Oficial  serao

considerados autenticos.

7.2.        Deverao ser aDresentados no Envelope 2 -Documentacao:

•               REGULARIDADE JURIDICA:

7.2.1.     C6pia autenticada do Ato Constitutivo,  Estatuto ou Contrato Social e suas

alterag6es   posteriores  ou  instrumento  consolidado,   devidamente  registrado  na

Junta  Comercial  ou  Registro  Civil  de  Pessoas Juridicas,  ou  Registro  Empresarial

na Junta Comercial,  no caso de empresario individual;

7.2.2.     C6pia  da  c6dula  de  identidade  e  do  CPF/MF  de  seu(s)  representante(s)

legal(is),  apto(s) para represents-la;

•              REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.2.3.     Certidao negativa de falencia ou  inso[vencia civil;

Pra9a  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel
Site.   vyww,  jacarei.sp,leg.br
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7.2.3.1. nas hip6teses   em   que   a   certidao   encaminhada   for   positiva, deve   o
licitante    apresentar    comprovante    da     homologagao/deferimento    pelo    juizo

compe{ente do plano de recuperagao judicial/extrajudicial em vigor;

7.2.4.     C6pia  do  comprovante de sua  regular inscrigao  no  Cadastro  Nacional de

Pessoas Juridicas (CNPJ);

7.2.5.     C6pia da Certidao Negativa quanto a Divida Ativa da Uniao;

7.2.6.     Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual;

7.2.7.     Prova  de   Regularidade   Fiscal   com   a   Fazenda   Municipal   (Certidao  de

Tributos  Mobiliarios);

7.2.8.     Prova  de  situagao  regular  perante  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de

Servigo -FGTS;

7.2.9.     CNDT-Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (Lei  12.440/11);

7.2.10.  Balaneo patrimonial e demonstrag6es contaveis do dltimo exercicio social,

ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que podefa ser atualizado por indices

oficiais quando encerrado  ha mais de 3 (tres) meses da data da apresentagao de

propostas,  vedada  a  sua  substituieao  por  balancetes  ou  balangos  provis6rios,

onde  devera  estar evidenciada  a  boa  situagao financeira  da empresa  licitante(  o

balango  patrimonial  devera  estar devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  do

Estado,  acompanhado  dos  correspondentes termos  de  abertura e  encerramento

dos  livros fiscais).

a)   Situagao   Financeira,   baseada   na  obtengao  de   indices  de   Liquidez

Geral  (LG)  e  Liquidez  Corrente  (LC)  de  analise  de  Balango.  Todos  os  indices

analisados deverao ser maiores que 01  (urn)  para  habilitar-se,  conforme Art.:  7.2

da  lN/MARE 05/95. A aferigao deste item  podera ser feita  utilizando-se a f6rmula

abaixo:
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Ativo   Circulante   +   Realiz6vel   a   Longo   Pra_a_o_

LG=

LC--

Passivo  Circulante  +   Passivo  Nao  Circulante

Ativo  Circulante

Passivo  Circulante

7.2.10.1.   As  Demonstrag6es  Contabeis  apresentadas poderao ser submetidas  a

apreciagao do Conselho Regional de Contabilidade;

7.2.10.2,    Caso os  indices de analise de  Balango sejam  insuficientes,  a empresa

podera  apresentar  Comprovante  de  Capital  Social  lntegralizado  minimo  de  10%

(dez por cento) do valor do objeto deste certame;

7.2.10.3.    Os indices deverao ser apresentados em papel timbrado da empresa e

devidamente assinado pelo contador responsavel.

•        DECLARACOES:

7.3.  Declaragao em  papel timbrado,  assinada pelo  responsavel  pela empresa,  de

que  cumpre  o  disposto  no  inciso  Xxxlll  do  artigo  70  da  Constituigao  Federal

(Anexo Vlll);

7.4.  Declaraeao,  no caso de microempresa e empresa de pequeno porte,  de que

cumpre   os    requisitos    legais    necessarios    para    a    obtengao   do   tratamento

favorecido,    com    base    nas    condig6es    estabelecidas    no    art.    3°    da    Lei

Complementar n°  123/2006 e suas alterag6es (Anexo lv);

7.5.  Declaragao  de  Condi?6es  Habilitat6rias,  em  papel  timbrado,  assinada  pelo

responsavel pela empresa (Anexo V);

7.6. Comprovagao   de   aptidao   da   empresa   para   desempenho   de   atividades

pertinentes     e     compativeis     com     o     objeto     desta     licitagao,     atraves     de

declaragao/atestado fornecida(o) por pessoa juridica de direito pdblico ou privado;

:-..,. 7.7.  Declaragao  de   Dados   para   Elaboragao  do   Contrato,   em   papel  timbrado,

assinada pelo responsavel pela empresa (Anexo X), sendo que:

Praga  dos Tres  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel.'   (12)3955-2286/2221
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7.8. Quando  nao  se  tratar  do(s)   pr6prio(s)   representante(s)  da empresa,   nos
termos  do  Contrato  Social,  al6m  da  declaragao  supra,  devera  ser  apresentada

tambem   procuragao   especifica   com   poderes   ao   representante   legal   para

formalizagao do CONTRATO;

7.8.1.    A  falta  de  apresentagao  dos  documentos  especificados  no  item  "7.7."

Nao   inabilitara   a   licitante,   implicando  tao  somente   que  o   CONTRATO   a   ser

formalizado     com     a     vencedora     sera     confeccionado     em     nome     do(s)

representante(s) legal(is) da empresa;

7.9.        Os documentos mencionados acima deverao referir-se exclusivamente ao

estabelecimento  licitante  (Matriz ou  Filial),  ressalvada  a  hip6tese de centralizagao

de    recolhimento   de   tributos   e   contribuig6es    pela    Matriz,    que   devera   ser

comprovada   por  documento  pr6prio  e  estar  vigente  a  6poca  da  abertura  do

envelope;

7.10.      Sera   verificada   durante    a    analise   da   documentagao    dos    licitantes

vencedores,  pela  Comissao  de  Pregao/Licitagao,  em  sessao  ptlblica,  por  meios

eletr6nicos,  a  inexistencia  de  registros  de  sang6es  administrativas,  pelo  webs7.fe

hffo..//iAM/w.bec.so.crov.b#/.    Constatada   alguma    irregularidade,    o   licitante   sera

inabilitado;

7.11.       As certid6es que nao tiverem validade expressa serao aceitas apenas as

emitidas at6180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes.

8.   DA  PARTICIPACAO  DE  MICROEMPRESAS  E  EMPRESAS  DE  PEQUENO

PORTE

8.1.                  As empresas caracterizadas como microempresas (ME) e empresas

de    pequeno    porte    (EPP)    participantes    dessa    presente    licitagao,    deverao

apresentar  declaragao  nos  termos  do  item  "7.4"  deste  Edital  e  farao  jus  aos

beneficios  da  Lei  Complementar  n°123,  de  14  de  dezembro  de  2006  (Estatuto

Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) atualizada;

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel...   (12)3955-2286/2221
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8.2.                  Todas as licitantes deverao apresentar toda a documentagao exigida

para  efeito  de  comprovagao  da  regularidade  fiscal,  mesmo  que  esta  apresente

alguma restrigao;

8.2.1.                Havendo  alguma  restrigao  na  comprovagao  da  regularidade  fiscal,

sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias dteis, cujo termo inicial correspondera

ao  momento  em  que  o  proponente  (ME  ou  EPP)  for  declarado  o  vencedor  do

certame,   prorrogaveis   por  igual   periodo,   a   criterio   da  Administragao,   para   a

regularizagao   da   documentagao,   pagamento   ou   parcelamento   do   debito,   e

emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de negativa;

8.2.2.               A  falta  de   regularizagao  da  documentagao   no  prazo   previsto   no

subitem  anterior  implicara  decadencia  do direito a  contratagao,  sem  prejuizo das

sang6es    previstas    no    artigo    81    da    Lei    n°    8.666/93,    sendo    facultado    a

Administra?ao    convocar    os     proponentes    remanescentes,     na    ordem    de

classificagao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

9.    DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO

9.1.        0  pagamento  sera  efetuado  pela  Tesouraria  da  Camara  Municipal  de

Jacarei,  atraves  de  boleto,  dep6sito ou  transfetencia  bancaria,  em  ate  5  (cinco)

dias  dteis  posteriores  ao  recebimento  da  Nota  Fiscal/Fatura  e  autorizaeao  do

Departamento Requisitante;

9.2.          0    pagamento    sera    efetuado    apenas    e    tao    somente    se    forem

apresentados os seguintes documentos, relativos ao dltimo mss fiscal:

9.2.1.    C6pia dos respectivos cari6es de ponto ou comprovantes de frequencia.,

9.2.2.    Demonstrativos     dos     vencimentos     mensais     (holerith)     pagos     aos

funcionarios da contratada e comprovantes do efetivo pagamento.,

Praga  dos  Tres  Poderes.   74   -CEP.12.327-901   -Tel
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9.2,3.     C6pia dos  comprovantes  de  recolhimentos  dos  dep6sitos  relativos ao
FGTS,  relativos  aos  funcionarios  designados  pela  empresa  para  prestarem  os

servi?os contratados.,

9.2A.    C6pia dos comprovantes de  recolhimentos das contr.Ibuig6es devidas  ao

lNSS,  relativos  aos  funcionarios  designados  pela  empresa  para  prestarem  os

servi?os contratados.,

9.2.5.  C6pia do comprovante de fornecimento ou nao do vale-transporie.,

9.3.   Constitui,  ainda,  condi?ao  previa  para  pagamento,  a  quitagao  de  todos  os

direitos trabalhistas remanescentes da licitante para com seus funcionarios;

9.4.    Os    pregos    contratados    terao    seus    valores    fixados    em    reais,    nao

comportando reajuste;

9.4,1.    Ao se constatarem erros ou  rasuras na Nota Fiscal ou Fatura de servigos,

nao ocorrera a  incidencia  de corregao  monetaria, juros ou  multas,  ate que sejam

efetuadas as devidas correg6es;

9.5.        0   atraso   no   pagamento   por   parte   da   CONTRATANTE   implicara   o

acrescimo de juros compensat6rios a fragao de 0,033°/o ao dia,  salvo a incidencia

no item 9.4.1, que desobriga o pagamento de corregao monetaria, juros ou multas

pela CONTRATANTE;

9.6.        As  despesas  decorrentes  da  execugao  do  objeto  desta  licitagao  serao

suportadas                pelas               segu intes               dotag6es               orgamentarias:

010101.01.031.0001.2003.0000.3.3.90.39.00.

10.DAS IMPUGNAC6ES E RECURSOS

\
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10.1- Declarado o vencedor,  qualquer licitante podera manifestar imediata

e  motivadamente  a  intengao  de  recorrer,  observando-se  o  rito  previsto  no  inc.

Xvlll  do art, 4.0 da Lei n.° 10.520/02;

10.2.                 0  acolhimento  do  recurso  importara  a  invalidagao  apenas  dos  atos

insuscetiveis de aproveitamento;

10.3.                Os  autos  do  processo  permanecerao  com  vista  franqueada  aos

interessados  no  Setor de  Licitag6es da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  das ah±s

12h   e   das   14h   as   16h,   local   e   horarios   nos   quais   tambem   deverao   ser

protocolados os memorais de possiveis reoursos;

10.4.                 A falta de manifestagao  imediata e motivada da  licitante importara a

decadencia   do   direito   de   recurso,    resultando   na   adjudica9ao   do   objeto   a

vencedora.

11.             DA CONTRATACAO E EXECUCAO CONTRATUAL

11.1.      A   contratacao   do   objeto   licitado   dar-se-a   mediante   a   assinatura   do

CONTRATO  (Anexo  IX)  em  estrita  conformidade  com  o  disposto  em  lei,  e  dele

farao  parte  este  instrumento  convocat6rio  e  a  proposta  vencedora,  bern  como

quaisquer outros documentos integrantes do procedimento licitat6rio.

11.2.      0  prazo de vigencia do contrato sera de  12 (doze)  meses,  contados da

data  da  assinatura,  sendo  sua  eficacia  condicionada  a  publicagao  oficial  deste

contrato,   produzindo  seus  efeitos  ate  o  cumprimento  de  todas  as  obrigag6es

assumidas,  podendo ser prorrogado,  mediante Termo Aditivo, ate o limite previsto

no lnciso 11 do Artigo 57 da Lei  Federal n° 8.666/93,  com reajuste de acordo com o

lNPC  -  indice  Nacional  de  Pregos  ao  Consumidor  ou,  na  ausencia  deste,  outro

indice oficial;

`..---

11.3.      Regularmente   convocada   para   assinar  o  CONTRATO,   a   adjudicataria

cumprira  faze-lo  no  prazo  maximo  de  03  (tres)  dias  dteis,  ap6s  o  qual  sua

omissao   caracterizara   nao   atendimento   do   prazo   de   assinatura   contratual,

sujeitando-a a  penalidade contida  no disposto  no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n°

Praga  dos  Tr6s Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel..   (12)3955~2286/2221
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8.666/93,   bern  como  aquela  do  Art.   3°,   I,   do  Ato  daMesa   n°  05/2016,   que

estabelece  multa de  1%  (urn  por cento)  por dia,  Iimitado  a  30%  (trinta  por cento)

incidente   sobre   o   valor  da   obrigagao   nao   cumprida   e   tomando   por  base   a

proposta  apresentada e ainda as demais penalidades previstas  na  referida  Lei e

alterag6es posteriores;

11.4.      A  execucao  contratual  dar-se-a   nos  moldes  do  Anexo   11  -Termo  de

Referencia,  Anexo  IX  -  Minuta  Contratual  e  demais  disposigees  contidas  neste

instrumento convocat6rio;

11.5.     Os  funcionarios  da  contratada  deverao  ser  clisponibilizaclos  para  p

inicio da prestacao de servicos no dia dtil seguinte a data cle apresentaqap
da   documenfacao   completa   de  .admissao   dos   mesmos   a.   Gerencia   ale

Licitac6es e Contral:os,

12    DA CAUCAO EM GARANTIA

12.1.      A   CONTRATADA  prestara   garantia,   em   favor  da   CAMARA,   no  valor

correspondente  a  5%  (cinco  por cento)  sobre o valor contratado,  que  devera  ser

efetivada antes da assinatura do contrato e sua validade devera corresponder ao

periodo de vigencia contratual (12 meses);

12.2       A  CONTRATADA  podera,  a  qualquer  tempo,  solicitar  a  substituigao  da

garantia contratual por outra modalidade prevista na Lei 8.666/93;

12.3.  A  garantia  devera  ser  prestada  em  uma  das  seguintes  modalidades,  a

escolha da CONTRATADA:

I -Caugao em dinheiro ou titulos da divida pdblica, devendo estes ter sido

emitidos  sob  a  forma  escritural,   mediante  registro  em  sistema  centralizado  de

liquidaeao  e  de  cust6dia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil  e  avaliados

pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Minist6rio da Fazenda;

a)  A  caugao  devera  ser  depositada  em  nome  da  CAMARA,  conforme

dados abaixo:
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BANCO:

AGENCIA:

CONTA CORRENTE:

11 -Seguro-garantia;

Ill -Fianea bancaria.

12.4.  Se  a  opgao de  a garantia  recair em  seguro-garantia  ou fianga  bancarja,  no

titulo apresentado devera constar expressamente:

I  -  cobertura  da  responsabilidade  decorrente  de  aplicagao  de  multas  de

carater punitivo;

11 -vigencia da garantia, observado o prazo previsto no subitem  12.1 ;

Ill - clausula de  rendncia  do fiador aos  beneficios  dos  art.  827  e  835  do

C6digo Civil  Brasileiro;

lv -o prazo maximo de pagamento da indenizagao de 30 (trinta) dias.

12.5.     Quando     apresentada     em     seguro-garantia     ou     fianga     bancaria,     a

CONTRATADA  podera   apresentar  mais  de   uma   ap6Iice   para  o  atendimento

integral das obrigag6es contratadas;

12.6.   Nao   serao   aceitos   seguro-garantia   ou   fianga   bancaria   que   contiverem

clausulas contrarias aos interesses da CAMARA;

12.7.    A    Carta    de    Fianga    ou    a   Ap6lice    de    Seguro-Garantia    devera    ser

acompanhada do rol exaustivo da documentagao necessaria a caracterizagao do

sinistro para fins de indenizagao;

12.8. A CONTRATADA se obriga  a  complementar o valor da  garantia  em  ate 72

(setenta e duas)  horas  contadas da data  da  notificagao da  CAMARA,  nos casos

de   uso,   total   ou   parcial,   do   valor   da   garantia,   no   pagamento   de   qualquer

obrigagao vinculada a este CONTRATO,  incluida a indenizagao a terceiros;

_..     ``       -I
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12.9.   A   garantia   devera   ser   renovada,   na hip6tese   de   prorrogagao   deste
CONTRATO,  ou  atualizada  no  caso  de  alteragao  do  valor contratual,  em  at610

(dez) dias dteis contados da assinatura do respectivo Termo Aditivo;

12.10.   A   garantia,   ou   seu   saldo,   sera   liberada   ou   restituida,   a   pedido   da

CONTRATADA,   no  prazo  de  90  (noventa)  dias,   ap6s  o  t6rmino  do  prazo  de

vigencia  deste  CONTRATO,   mediante  certificagao,   pela  CAMARA,   de  que  os

servigos  foram  realizados  a  contento e  desde  que tenham  sido  cumpridas  todas

as obrigag6es aqui assumidas;

12.11.  Na  restituigao  de  garantia  realizada  por caugao  em  dinheiro,  seu  valor ou

saldo  sera  corrigido  com  base  na  variagao  pro  rafa  fempore  do  IGPM  (FGV),

verificada entre a data da prestagao efetiva e a da devolugao.

13    DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

13.1.    A    empresa    licitante    devera    observar    rigorosamente    as    condig6es

estabelecidas no edital,  sujeitando-se as penalidades constantes no art.  7° da  Lei

n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, conforme o disposto:

13.1.1    Advertencia;

13.1.2    Multa  de   1%  (urn  por  cento)  por  dia,   Iimitado  a  30%  (trinta  por  cento),

incidente sobre o valor da proposta apresentada,  nos casos de:  nao atendimento

do prazo de assinatura do contrato; descumprimento do prazo estipulado no edital

para a retirada da Ordem de Fornecimento;  no atraso quanto ao prazo de entrega

dos  servigos  ou  pela  recusa  em fornecer o  objeto  desta  licitagao,  calculada  pela

formula M = 0,01  x C x D. Tendo como correspondente:  M = valor da multa, C =

valor da obriga9ao e D = ndmero de dias em atraso;

13.1.3   Multa  de  30%  (trinta  por cento)  para  os  casos  de  recusa  na  entrega  dos

servigos ou produto, incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;
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13.1.4    lmpedimento  do  direito  de  licitar e  contratar com  a  Camara Municipal  de

Jacarei  por  urn  periodo  de  ate  2  (anos)  anos,   no  caso  de  apresentagao  de

declaragao ou documento falso;

13.1.5   A aplicagao da penalidade de  multa  nao afasta a aplicagao da penalidade

de impedimento de licitar ou contratar;

13.1.6   Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar  o  Contrato,  a  retirar  a

Ordem de  Fornecimento,  a fornecer os  produtos objeto desta  licitagao,  a atender

ao  disposto  deste  Termo  de  Referencia,  aplicar-se-a  o  previsto  no  art.  4°,  inciso

Xvl, da Lei n°  10.520/2002,  devendo as licitantes remanescentes ser convocadas

na ordem de classificagao de suas propostas na etapa de lances;

13.2. As sang6es administrativas somente serao aplicadas pela Camara Municipal

de  Jacarei  ap6s  a  instauragao  do  competente  Processo  Administrativo,  com  a

devida notificagao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa ptevia;

13.3. A notificagao ocorrera  pessoalmente ou  por correspondencia,  com aviso de

recebimento, onde sera indicada a conduta considerada irregular, a motivagao e a

esp6cie  de  sangao  administrativa  que  se  pretende  aplicar,  o  prazo  e  o  local  de

entrega das raz6es de defesa;

13.4.  0 prazo para apresentagao de defesa previa sera de 05 (cinco) dias dteis a

contar da  intimaeao,  onde devera  ser observada  a  regra  de  contagem  de  prazo

estabelecida no art.110 da Lei n° 8.666/1993;

13.5.    As    multas,    a    crit6rio    da    CONTRATANTE,    poderao    ser    cobradas

cumulativamente.    As definig6es,  sang6es e penalidades contidas  nos artigos 81

a 88 da Lei Federal n° 8.666/93 sao recepcionadas em sua extensao e amplitude,

como se aqui transcritas, devendo ser observadas.

14     DAS DISPOSIC6ES GERAIS

\iv       ::.r:sen:aeg::udmead:ncdue::Z:t9oas°res]:::vad:V:dr:s::t:r:cP,t°angeanot:S pe'a elabora9ao e/ou

fimiE
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14.2        A   Pregoeira, no   interesse   ptlblico,   podefa   sanar  omiss6es   ou erros

puramente  formais  observados  na  documentaeao  e  proposta,  desde  que  nao

contrariem  a  legislagao  vigente  e  nao  comprometa  a  lisura  da  licitagao,  sendo

possivel  a  promogao  de  diligencia  destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a

instrugao do processo;

14.3        Quaisquer  esclarecimentos   sobre   ddvidas,   eventualmente   suscitadas,

relativas  as  orientag6es  contidas  no  presente  PREGAO,  deverao  ser  solicitados

por escrito a  Pregoeira,  protocolados no Setor de Licitag6es da Camara  Municipal

de Jacarei, ate 02 (dois) dias dteis antes da data designada para recebimento dos

envelopes, de segunda a sexta-feira,  no hofario das 8h as 12h e das  14h as 16h;

14.3.1     A  consulta  como  criterio  de  aceitabilidade,  devera  ser encaminhada  em

papel  timbrado,   assinada   pelo   representante   legal   da   empresa  consulente  e

enderegada a Pregoeira;

14.3.2   A  consulta  sera  recebida  mediante  protocolo,  de  modo  que  nao  serao

consideradas  aquelas  encaminhadas  por  intermedio  de  e-mail,   nem  tampouco

aquelas corretamente apresentadas, pofem recebidas intempestivamente;

14.3.3   A  Pregoeira  respondera  por  escrito  as  quest6es  pertinentes  a  licitagao,

sendo que a c6pia do oficio sera juntada no respectivo processo licitat6rio, depois

de ter sido encaminhado para ciencia de todas as licitantes;

14.3.4   Nao  sera  considerada  nenhuma  solicita?ao  verbal,   quer  seja  consulta,

pedido de esclarecimento,  reclamagao ou entendimento t6cnico;

14.3.5   0s  envelopes  contendo  a  DOCUMENTAeAO  relativa  a  habilitagao  das

licitantes desclassificadas,  bern como das classificadas que nao foram declaradas

vencedoras,  permanecerao sob cust6dia da Camara Municipal de Jacarei, sendo

disponibilizados   para   retirada   pelas   empresas,    mediante   recibo,   depois   da

publicidade  legal  do  extrato  de  contrato.  Caso  nao  sejam  retirados,  os  mesmos

serao inutilizados;

14.3.6    Para  conhecimento  do  pi]blico,  determina-se  a  publicagao  de  resumo  do

presente Edital  na forma prevista  no artigo 21  da  Lei  Federal  n° 8.666/93, ficand¥\`

Praga  dos  Tr€s  Poderes,  74  -CEP:   ]2.327-901   -Tel.
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a  disposieao  no  pr6dio-sede  da  CAMARA MUNICIPAL  DE  JACAREl,  na  Praga

dos  Tres  Poderes,  74  -  Centro,  todos  os  documentos  atinentes  ao  presente

Pregao   (Edital,  anexos,  etc),  ou   para  c6pia em pen dr/.ve ou  outro tipo de midia

gravavel fornecida  pelo   licitante,  devendo ser retirado,  de segunda a sexta-feira,

das  8h  as  12h  e das  14hoo as  16h,  no  Setor de  Licitae6es da  Camara  Municipal

de Jacare'i, ou pelo site-. http../ywww.jacarei.sD.leg.br.

Jacarei, I    de     Oncitu©         de2022.
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PREGAO PRESENCIAL N° 04/2022

Anexo   I   -AVISO   DE   LICITACAO

Objeto:   Contratacao  de  empresa  especializada   para  a   prestaeao   de  servicos   de

produeao e captaeao de imagens e sons, ao vivo e gravado, com dedicaeao exclusiva
de  mao  de  obra,  sendo  o  total  de  2.350  (duas  mil,  trezentos  e  cinquenta)  horas

mensais de produeao de conteddo e t6cnica;  e disponibjljza€ao de tradutor de libras,

0 recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentagao esta designado para

o dia  31/05/2022,  as O9h  (horario de  Brasilia),  no  Plenario da Camara  Municipal de Jacarei,

situada  na  Praea  dos  Tres  Poderes,  n°  74,  Centro,  neste  Municipio.  0  edital  detalhado  e

seus anexos estao disponiveis no s/.fe M/VI7t/I/./.acare/..so./eai.br.

Praga  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel,:   (12)3955-2200
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PREGAO PRESENCIAL n° 01/2022

Anexo 11 -Termo de Referencia

Objeto: Contrata9ao de empresa especializada para a prestagao de servicos

de  produeao  e  captaeao  de  imagens  e  sons,  ao  vivo  e  gravado,  com

dedicaeao  exclusiva  de  mao  de  obra,  sendo  o  total  de  2.350  (duas  nil,

trezentos e cinquenta) horas mensais de produgao de conteddo e fecnjca; e

disponibilizaeao de tradutor de libras.

JUSTIFICAT[VA DETALHADA

Hist6rico -A T\/ Camara Jacarei foi criada em 28 de abril de 2008 para transmitir

as  discuss6es  e  votag6es  do  Plenario,  dando  major  transparencia  a  rede  de

elaboragao  das  leis  que  regem  o  dia  a  dia do  municipio.  A  partir de  sua  missao

principal,  tornou-se  urn  veiculo  de  divulgagao das  atividades  parlamentares  e  se

firmou como urn canal ptlblico de informagao e cidadania.

Com   o  passar  do  tempo,   ap6s   anos   de   know-how  e   modificag6es   na   linha

editorial,   o   canal   expandiu   sua   forma   de   produgao,   nao   s6   oferecendo   as

transmiss6es   do   Legislativo,   mas   tambem   produzindo   contetldo   de   utilidade

pdblica em prol de uma cidade mais informada.

No  ano  de  2021,  por exemplo,  a  1\/ transmitiu  38  sess6es  ordinarias,1  sessao

extraordinaria,16 sess6es solenes e 12 audiencias ptlblicas,  sendo que em todos

estes eventos manteve-se 100% no ar via canal aberto digital, a cabo e web.

Praga  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel..   (12)3955-2286/2221
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Em relagao   as   reportagens   e   programas,   a   TV   Camara   Jacarei   continua

oferecendo  trabalho  de  excelencia.   Em  Jacarei,  durante  a  pandemia,  o  canal

demonstrou  ser  o  tlnico  veiculo  televisivo  a  diariamente  informar  a  populagao

sobre   as   estatisticas   municipais,   assim   como   as   orientag6es   do   Governo

Estadual,  a  chegada  da  vacina,  as  regras  e  locais  de  vacinagao  e  todas  as

informag6es necessarias para mitigagao do problema,

Somente em  2021  foram  produzidas 79  reportagens sobre os atos do  Legislativo

Municipal,   65  sobre  Saude,   34  sobre   Educagao,   32  sobre  Cultura,   36  sobre

Assistencia  Social,  28  sobre  Esportes,  31  sobre  lnfraestrutura  e  20  sobre  Meio

Ambiente, alem de outras 60 reportagens sobre categorias diversas.

0  ndmero de pessoas que assistiram  nosso contetldo tambem deve-se destacar.

Se observarmos somente o que 6 oferecido pelo  Facebook do canal,  temos,  por

exemplo,  uma reportagem  postada em agosto, sobre o bairro Vila Garcia,  que, de

acordo com o contador da Rede Social, atingiu nada menos 30.536 pessoas.

0 mesmo ocorre com nossos programas produzidos, como o Born Dia Jacarei (ao

vivo),    que   em   2021    teve    181    edig6es,   entrevistando   vereadores,    prefeito,

secretarios,  Iiderangas  comunitarias  e  demais  personalidades.  Soma-se  a  estes

conteddos  os  programas  ja  consagrados  da  TV,  como  o  Espago  Parlamentar,

Resumo da Sessao, Gente em Destaque, TV Camara Entrevista,  Ponto Cultural e

Outros.

Desta forma,  somente 6 possivel manter o quesito quantitativo produzido pela TV

Camara Jacarei com o auxilio de empresa terceirizada que ofereea mao de obra

qualificada,  proporcionando,  juntamente  com  os  servidores  efetivos,  urn  trabalho

impessoal e de democratizagao da informagao na cidade.

Horas - Em  comparagao com  o atual  contrato, foi  necessario  realizar adigao de

pouco mais de  15%  no ntlmero estimado de horas.  0 motivo e que o atual Termo

de  Referencia,  formulado  em  2017,  nao  levou  em  consideragao  a  equagao  do
`    ~Tj       calculo entre  horas  e funcionarios, ja  que  atualmente trabalhamos  com,  ao todo,

Praga  dos  Tres  Poderes,  74   -CEP.12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2286/2221
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14  (quatorze)  profissionais e,  considerando  a  carga  hofaria  estipulada  em  uma

media  de  21   dias  uteis  por  mss,  temos  2.354  horas  prestadas,  e  nao  2.000,

conforme  contratado  em  2017.   Desta  forma,   conforme  solicitado   neste   novo

Termo   de   Referencia,   havera   poucas   horas   para   remanejamento   e,   caso

necessario,    demandas    imprevistas,    tornando   a    equagao    mais    ajustada    a

realidade.

Horas 2 -Outro motivo determinante para o acfescimo das horas foi a criagao de

novas solenidades nos ultimos cinco anos.  Embora grande parte das solenidades

tenha  sido  remanejada  para  ocorrer  no  periodo  da  manha,  juntamente  com  as

sess6es  ordinarias,   o   prolongamento  da   sessao  acaba   resultando   em   maior

quantidade de  horas prestadas.  De 2017  (periodo de solicitagao das  atuais duas

mil  horas) a 2021, 40 sess6es solenes foram criadas; destas,  25 sao concess6es

de titulos de cidadania que,  na major parte das vezes,  ocorre em periodo noturno,

drenando as horas contratadas em major quantidade.

Libras  -  Assim  como  o  contrato  atual,   os  profissionais  de  Libras  !±±g  estao

inseridos nas 2.350 horas solicitadas.  0 motivo 6 que,  diferentemente dos demais

profissionais, a previsao de horas a serem realizadas pelos profissionais de Libras

e passivel de erros devido a imprevisibilidade da duraeao das sess6es ordinarias,

solenes e audiencias ptlblicas; e, mesmo identificando a media de duragao destes

eventos,    o   calculo   seria   abalado   com   as   constantes   criag6es   de    novas

solenidades e o surgimento de audiencias ptlblicas nao agendadas,  prejudicando

a  equagao e,  consequentemente,  ultrapassando  o  limite  a  ser contratado.  Desta

forma,    entendemos    ser    razoavel    autorizarmos    que    haja    contratagao    do

profissional de Libras em modelo de trabalho a crit6rio da empresa Contratada.  E

valido  ressaltar que,  mesmo com a  imprevisibilidade mencionada,  como forma de

auxilio    na   formulagao   da    proposta,    optamos    por   inserir   neste   Termo   de

Referencia,  de forma  aproximada,  a  media  mensal  de  horas  a  serem  prestadas

por estes profissionais.

Remuneragao -Tendo como norte a manutengao da qualidade dos profissionais

ja existentes  no quadro da TV Camara Jacarei,  realizamos pesquisa de mercado
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em  ambiente  identico  ao da  Camara de  Jacarei, buscando,  assim,  identificar os

valores  atualmente  pagos  aos  mesmos  profissionais.   Desta  forma,  a  partir  de

contatos   feitos   na   Camara   Municipal   de   Sao   Jose   dos   Campos   e   Camara

Municipal  de  Mogi  das  Cruzes,   registramos  urn  minimo  de   remuneragao  aos

profissionais, visando assim o cumprimento do principio da eficiencia.

•`h__    \\\
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QUADRO DE PESSOAL

sERvieos DE pRODucAO TECNlcA

CARGO FORMACAO REMUNERACAOMfNIMA
QUANTIDADE

'-+,

•      ,               -,,      /

Cinegrafista

Tecnico ouSuperiorCompletonaarea

R$ 2690'00 3

Editor de MI'dia

T6cnico ouSuperior

R$ 2690'00 3
Audiovisual Completo naarea

Operador

T6cnico ouSuperior

R$ 2690'00 4
Audiovisual Completo naarea

SERVICOS DE PRODUCAO DE CONTEUDO

CARGO FORMACAO REMUNERACAOMfNIMA
QUANTIDADE

Rep6rter
Superior Completo naarea

R$ 3250,00 4

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   I   CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
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ATRIBUICOES

PRODUCAO DE CONTELJDO

A  ser  exercido   pela  quantidade  de  profissionais  determinada  pelo  secretario-

diretor de Comunicagao em conjunto com a Contratada, de acordo com o Quadro

de  Pessoal,  com  o fornecimento de servigo de  produgao de contetldo,  sendo de

suas  competencias,  de  forma  geral:  apresentar  programas  de  radio  e  televisao,

ancorar  programas,  nos  quais  interpretam  o  conteddo  da  apresentaeao,  noticiar

fatos,  ler textos  no  ar,  redigir  a  not[cia,  narrar  eventos  legislativos,  esportivos  e

culturais, fazer a locugao de antlncios e chamadas;  entrevistar pessoas;  anunciar

programagao;  preparar contetldo para apresentagao,  pautando o texto,  checando

as  informag6es,  adaptando-se  aos  padr6es  da  emissora  e  do  ptlblico-alvo;  atuar

em midia, televisao e eventos,  recolher,  redigir,  registrar atraves de imagens e de

sons,  interpretar  e  organizar  informag6es  e  noticias  a  serem  difundidas.  Fazer

selegao,  revisao e preparo definitivo das materias jornalisticas a serem divulgadas

em jornais,  revistas, televisao,  radio,  internet, assessoria de imprensa e quaisquer

outros  meios  de  comunicagao  com  o  publico.   Criar  pauta,   Ievantar  os  dados,

gravar  materias  e  videos,  redigir textos,  fazer  locugao,  editar textos,  apresentar
materias e programas.

LIBRAS

Para   todos   os   eventos   legislativos,   em   atendimento   as   normas   legais   que

regulamentam  a transmissao  de  programas  com  recursos  de  acessibilidade,  de

acordo  com  a  determinagao  do  secretario-diretor  de  Comunicagao,  que  devem

contemplar obrigatoriamente: as sess6es ordinarias (minimo de quatro ao mss, de

fevereiro   a   dezembro,   exceto   no   mss   de  julho   e   na   segunda   quinzena   de

dezembro), sess6es extraordinarias (esporadicas), sess6es solenes (media de 30

ao ano) e audiencias ptlblicas (media de  12 ao ano).

Praga  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP:   ]2  327-901   -Tel.     (]2)3955-2286/2221
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PRODUCAO TECNICA

A  ser  exercido  pela  quantidade  de  profissionais  determinada pelo  secretario-
diretor de Comunica?ao em conjunto com a Contratada, de acordo com o Quadro

de Pessoal,  com o fornecimento de servigos de produgao t6cnica, sendo de suas

competencias, de forma geral:  captar imagens atrav6s de cameras de video para

produgao de TV,  aberta e a  cabo,  alem  de  internet e demais  midias que  utilizam

imagens  para  os  programas  internos  e  externos.   Montar  cenarios,   iluminagao,

sistema   de   audio   e   video.    Dirigir   e   selecionar   imagens   para   exibigao   em

programas    de    TV,    bern    como    organizar    o    material    gravado    sob    sua
responsabilidade.   Operar  equipamento   de   edigao   de   imagem   e   audio,   para

produgao  de  programas  de  TV  e  demais  midias  que  utilizam  imagens  e  som.

Realizar  o  arquivamento  de  material  bruto  e  editado  conforme  orientagao  das

gerencias  da  T\/.  Operar equipamentos de  audio e  video  em  programas  de TV,

incluindo  a   insergao  e  o  controle  da  exibieao  de   programas  conforme  grade

definida  pela  Gerencia  de  Programagao  da  TV.  Operar  e  montar  os  cabos  e

equipamentos  necessarios  para  a  execugao  da  fungao,  conforme  orientagao  da

Gerencia de Operag6es da TV. Auxiliar em montagem de sistemas de video,  links

e  transmissao,   Realizar  a  completa  montagem  do  cenario,   sistema  de  audio,

video e iluminagao, gravagao, diregao de TV, exibigao e confecgao de arquivo.

DA SUPERVISAO:

1.  Todos  os  trabalhos  prestados  pela  Contratada  serao  supervisionados  pelo

secretario-diretor de Comunicagao.

DAS HORAS:

2.  As  2.350  (duas  mil  trezentos  e  cinquenta)  horas  mensais  estao  relacionadas

com  os  trabalhos  realizados  pelos  profissionais  da  produgao  de  conteudo  e  da

produgao tecnica, de forma unificada.

Praca  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12   327-901   -Tel,:   (12)3955-2286/2221
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2.1.  Para fins de estabelecer urn parametro,  a media mensal da produeao

tecnica sera estimada em  1.680  (urn  mil,  seiscentos e oitenta)  horas,  enquanto a

media  mensal  da  produgao  de  conteddo  sera  estimada  em  670  (seiscentos  e

setenta) horas.

2.2.   Cabers   a   Contratada   adequar-se  ao  Calendario  Oficial  Anual   do

Municipio,   principalmente   relacionado  ao   periodo  de   recesso   administrativo  e

parlamentar  tianeiro  e  dezembro),  que  ocasionara  a  redueao  mensal  de  horas

prestadas,  conforme demonstrado na `Tabela de Horas Mensais' deste Termo de

Refefencia.

3.  Os  profissionais  de  Libras  nag fazem  parte  das  2.350  (duas  mil,  trezentos  e

cinquenta)   horas   estabelecidas   neste   Termo   de   Referencia,   devendo   firmar

contrato  de  trabalho,  a  crit6rio  da  Contratada  e  respeitando  a  legislagao  vigente

da  categoria,  para  cobrir  servieos  prestados  para  todas  as  sess6es  ordinarias,

extraordinarias,        solenes       e       audiencias       pdblicas,        na       integralidade,

independentemente do dia e horario a ocorrer.

3.1. Para fins de parametro, considerando a especificidade de cada mss -

que  deve  ser observada  na  `Tabela de  Pafametro das  Horas  Mensais de  Libras

de 2021',  contida neste Termo de referencia -fica estimada a media de 72  horas

mensais para o servigo.

4.   Cabers   ao   preposto  da   Contratada   realizar  o   controle   mensal   das   horas

trabalhadas,  devendo,  quinzenalmente,  prestar  contas  do  andamento  das  horas

ao secretario-diretor de Comunicagao e ao Fiscal do Contrato.

i.,l=.-.-,,--.

4.1.  0  preposto  da  Contratada  devera  gerenciar as  horas  de forma  que

proporcione   total    prioridade    a    cobertura    ao    vivo    das    sess6es    ordinarias,

extraordinarias,   solenes   e   audiencias   pdblicas,   sendo   que,   caso   necessario,

devera   remanejar  a  escala   dos   profissionais   de  forma   pr6via   para   que  tais

eventos estejam totalmente cobertos pelo servigo contratado.

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2286/2221
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5.   Considerando  a   natureza  do  servigo  prestado,   assim   como  as  demandas

legislativas  imprevistas,  o  secretario-diretor  de  Comunicagao  podera  autorizar  o

recebimento  mensal  do  objeto  contratado  (horas)  com  variagao  superior de,  no

maximo,  5%.

5.1. Verificado a situaeao prevista no item supracitado,  o pagamento sera

feito  sempre  correspondente  a  quantidade  de  horas  efetivamente  prestada  pela

Contratada.

6.  A  diferenea  de  carga   hofaria,   executada   ou   nao,   em   cada   mss,   nao  se

acumula, sob nenhuma hip6tese, para os meses subsequentes.

DO CONTROLE DE FREQUENCIA:

7.  Cabers  a  Contratada  realizar a  instalagao e  manutengao do  Rel6gio de  Ponto

Biometrico,  devendo  o  equipamento  atender  a  todas  as  exigencias  da  portaria

1.510/2009, do Minist6rio do Trabalho e Emprego, e certificado pelo lnmetro,  al6m

do seu devido software,  que devera disponibilizar filtros e relat6rios para emissao

de espelho de ponto.

7.1. A empresa contratada devera dar o acesso do software do Rel6gio de

Ponto  Biometrico  ao  Fiscal  do  Contrato  e  ao  secretario-diretor de  Comunicagao,

visando permitir que ambos possam acompanhar o andamento mensal das horas

prestadas   e,   caso   necessario,   avisar   previamente   ao   preposto   de   que   ha
desequilibrio entre quantidade de horas a realizar e dias  dteis  restantes,  evitando

possivel ultrapassagem das horas contratadas.

7.1.1.  A  condigao  supracitada  nao  exime  a  responsabilidade  do

preposto  no  controle  mensal  das  horas,  conforme  especificado  no  item  4  deste

Termo de Refefencia.

HORARIO E LOCAL:

Praga  dos  Tres  Poderes,  74   -CEP.12.327-901   ~  Tel   .   (12)3955-2286/2221
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8.   Os   servieos   contratados   serao  executados   em   horario   compativel   com   o

realizado  pelos  servidores da  Camara  Municipal,  de  segunda  a sexta-feira,  sD±±s

7h30 e  17h,  podendo ser prolongado com justificativa e autorizagao do secretario-

diretor de  Comunicagao,  assim  como  eventuais  servigos  prestados  aos sabados

ou domingos.

8.1.   Considerando  a  especificidade  que  envolve  trabalho,   os  servigos

serao prestados tanto no predio da Camara Municipal de Jacarei como em  locals

externos,  quando na produgao de reportagem,  programas e eventos de interesse

do Legislativo.

DA EQulpE:

9.   Os   profissionais  disponibilizados  pela  Contratada  deverao  ter  demonstrada

capacidade tecnica e experiencia na area.

9.1.  Em  caso  de  incapacidade  profissional,  ineficiencia  ou  outros  6bices

diagnosticados pela chefia,  cabera ao secretario-diretor de  Comunicagao solicitar

a   Contratada  a  troca  de  profissional  da  equipe,   sendo-a   realizada   no  prazo

maximo   de   5   (cinco)   dias   corridos,   assim   como   para   casos   de   pedido   de

demissao ou ausencias prolongadas sem justificativas.

9.2.   Todos   os   funcionarios   envolvidos   na    realizagao   dos   trabalhos

deverao  ceder os  direitos  de  imagem  e trabalho  para  a  T\/  Camara  Jacarei  por

meio do  Termo de  Cessao de D+'ret.fas Auforat.s,  ficando o documento sob posse

Camara  Municipal,  que  podera  utilizar o contetldo  mesmo  ap6s eventual t6rmino

de  contrato,  dentro  dos  limites  compativeis  com  o  objetivo  institucional  da  TV,

respeitando a legislagao vigente.

10.  As  2.350  (duas  mil  trezentos  e  cinquenta)  horas  mensais  contratadas  estao

vinculadas  proporcionalmente  a   14  (quatorze)  profissionais,  sendo  eles:  quatro

rep6rteres;   tres   cinegrafistas;   tres   editores   de   midia   audiovisual;   e   quatro

Lieoperadores audiovisual.

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   ]2   327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
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10.1. A quantidade de profissionais supracitada podera ser alterada com a

autorizagao  do  secretario-diretor  de  Comunicagao,   desde  que  respeitadas  as

2.350 horas mensais contratadas.

DOS EQUIPAMENTOS:

11.  Os  equipamentos  e  materiais  necessarios  a  realizagao  dos  servigos  serao

fornecidos pela Camara Municipal de Jacarei.

11.1. A Contratada devera comunicar,  por escrito,  ao secretario-diretor de

Comunicaeao,     qualquer     dano     ou     mau-funcionamento     apresentado     por

equipamentos que opere.

11.2.   Os   prejuizos   que   porventura   venham   a   ocorrer,   causados   por

impericia,  negljgencia  ou  imprudencia  na  operagao  dos  equipamentos,  serao  de

responsabilidade  da  Contratada,   respeitado  o  devido  processo  de  apuraeao  e

responsabilizagao.

DAS CONDICOES TRABALHISTAS:

12.  Os vencimentos,  beneficios e carga  horaria dos profissionais de produgao de

contetldo   e   produeao   tecnica,   assim   como   para   os   profissionais   de   Libras,

deverao  seguir a  legislagao vigente,  conveng6es  e acordos  coletivos  de trabalho

estipulados  pela  instituigao  representativa,  alem  de  garantir  os  devidos  auxilios,

gratifica?6es e beneficios da categoria,

13.    Serao    por   conta    da    Contratada   todas    as    obrigag6es   trabalhistas   e

previdenciarias  decorrentes  da  contratagao  de  equipe  profissional,  manutengao

do  contrato  de  trabalho  e   rescisao,   bern  como  todos  os  demais  tributos  ou

encargos que incidirem ou venham a incidir sobre a contratagao dos empregados

colocados a disposigao da Camara Municipal de Jacarei.

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP.12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2286/2221
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13.1.  Nenhum  vinculo jurTdico-trabalhista  havera entre  os empregados da

empresa contratada e a Camara Municipal de Jacarei, ficando a Contratada como

tlnica  responsavel  pelo  pagamento dos salarios e demais encargos,  inclusive em

eventuais demandas trabalhistas,  as quais a Camara nao respondera solidaria ou

subsidiariamente.

13.2. A empresa contratada restituira a Camara Municipal de Jacarei caso

esta  venha  a  ser  condenada  ao  pagamento  de  qualquer  verba  trabalhista  aos

empregados  disponibilizados,   por  forea  do  contrato  de  prestagao  de  servigos

decorrentes do presente cerfame.

14.  E  vedada  a  subcontratagao  total  ou  parcial  de  outra  empresa,  profissionais

aut6nomos  ou  cooperados,   com  a  exceeao  para  o  caso  dos  profissionais  de

Libras  e  para  fins  de  substituigao  provis6ria  de  demais  profissionais  -  como  em

casos de ferias,  afastamento e outros - ou em casos justificados pela Contratada

e autorizado pelo secretario-diretor de Comunicagao.

DAS CONDICOES GERAIS:

15.    Qualquer    tolerancia    por    parte    da    Camara    Municipal    relacionada    ao

cumprimento   das   obrigag6es   assumidas   pela   Contratada   nao   importara   em

alteragao  contratual,   novagao,  transaeao  ou  perdao,   permanecendo  em  pleno

vigor todas as clausulas deste Termo de Referencia.

16.  A  Contratada,   por  si,   seus  agentes,   prepostos,   empregados  ou  qualquer

encarregado,  assume  inteira  responsabilidade  por quaisquer danos  ou  prejuizos

causados,   direto   ou   indiretamente,   a   Camara   Municipal,   seus   servidores   ou

terceiros,  produzidos em  decorfencia da execugao do  objeto,  ou da  omissao em

executa-lo,   resguardando-se   a   Camara   Municipal   o   direito   de   regresso   na
\\rf/      hip6tese de ser compelido a responder portais anos.

\irgr  DO pREpOsTO:

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP`   12.327-901   -Tel
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17. 0 prazo para indica?ao do preposto por parte da Contratada 6 de 2 (dois) dias

uteis a partir do recebimento da Ordem de Servigo.

17.1.  Mensalmente,  ap6s  o fechamento  das  horas  prestadas,  cabers  ao

preposto   realizar  a   en{rega   do   relat6rio   de   trabalho   ao   secretario-diretor  de

Comunicagao,  contendo,  principalmen{e,  a  quantidade  horas  realizadas  no  mss

pelos  profissionais  contratados,  de  forma  individual  e  coletiva,  alem  de  demais

ocorrencias,   como   afastamentos,   substituie6es,   ferias,    licengas   e   quaisquer

observag6es pertinentes ao trabalho mensal.

17.2.  Em caso de  incapacidade profissional,  ineficiencia ou  outros 6bices,

principalmente  referente  ao  controle  mensal  das  horas  prestadas,  o  secretarjo-

diretor de Comunicagao ou o Fiscal do Contrato, de forma justificada, devera pedir

a substituigao do preposto, sendo-a realizada no prazo de 5 dias tlteis.

DEMAIS OBRIGAC6ES:

18.  Sempre que  solicitado  pelo  secretario-diretor de  Comunicagao,  a  Contratada

devera  comparecer,  por  meio  de  seu  responsavel,  presencial  ou  virtualmente,  a

reuni6es  para  avaliagao  dos  servi?os  executado  ou  demais  pautas,  procedendo-

se aos possiveis ajustes.

19.  A  Ordem  de  Servigo  sera  emitida  em  ate  2  (dois)  dias  dteis  ap6s  reuniao

inaugural,  com  a  presenga  do  responsavel  legal  e  preposto  da  Contratada,  bern

como representantes da Contratante,  onde sera  lavrada a ATA contendo acertos

de   especificag6es,   como:   normas   internas   da   Camara   Municipal   de   Jacarei;

apresentagao    de    salas;    demonstragao    de    equipamentos;    padronizagao    e

quantidade   do    uniforme   a    ser   disponibilizado    aos    profissionais;    e   demais

peculiaridades inerentes ao inicio dos servjgos a serem prestados.

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP     12   327-901   -Tel.     (12)3955-2286/2221
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MEDIA ANUAL ESTIMADA DOS EVENTOS LEG[SLATIVOS

EVENTO
QUANTIDADEESTIMADAPORANO

MEDIA DEDURACAOEM

pERioDO

LEGISLATIVO HORAS POREVENTO

SESSAOORDINARIA 43 05H03MIN MANHA

SESSAOSOLENE 30 1  HORA
MANHATARDENOITE

AUDIENCIAPUBLICA 12 1H42MIN
MANHATARDENOITE

•;.-_.-    -
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MEDIA ANUAL ESTIMADA DOS DEMAIS CONTEUDOS PRODUZIDOS

EVENTO

QUANTIDADEESTIMADAPORANO
MEDIA DEDURACAOEMHORASPOREVENTO

pERioDO

PROGRAMAS
328 00H47MIN *

REPORTAGENS
343 OH04MIN **

*  Perfodo compatl'vel com a carga horaria dos servidores da Camara, entre 7h30 e 17h.

**  Periodo compativel com a carga horaria dos servidores da Camara, entre 7h30 e 17h,

podendo, de forma excepcional, alongar para o periodo noturno.

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP     12   327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
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HORAS MENSAIS A CONTRATAR - 2022/2023

ANO HORASMES

2022 SETEMBRO 2.350

2022 OUTUBRO 2.350

2022 NOVEMBRO 2.350

2022 DEZEMBRO 1.680

2023 JANEIRO 1 . 904

2023 FEVEREIRO 2.350

2023 MARGO 2.350

2023 ABRIL 2.350

2023 MAIO 2.350

2023 JUNHO 2.350

2023 JULHO 2.350

2023 AGOSTO 2.350

2023 SETEMBRO 2.350

Praga  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP..12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2286/2221
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LIBRAS -TABELA DE PARAMETRO -HORAS MENSA[S -2021

ANO MEs HORAS

QUANTIDADEDE

TOTAIS PROFISSIONAIS

PRESTADAS UTILIZADOS

-,

2021 FEVEREIRO 53H 2

2021 MAReo 30H 2

2021 ABRIL 26H 2

2021 MAIO 52H 2

2021 JUNHO 77H 2

2021 JULHO
RECESSO RECESSO

PARLAMENTAR PARLAMENTAR

2021 AGOSTO 53H 2

2021 SETEMBRO 31H 3

2021 OUTUBRO 80H 3

2021 NOVEMBRO 122H 3

2021 DEZEMBRO 83H 3
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TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS

Por  meio  deste  instrumento,  o  Senhor  (nome  do  empregado),  (qualificagao)

doravante  denominado  CEDENTE  transfere,  total  e  definitivamente,  os  direitos

autorais   patrimoniais   referentes   as   transmiss6es   e   captag6es   de   imagens,

realizagao   de   materias  jornalisticas,   locug6es,   roteiros,   diregao   e   cria?ao   de

programas e cenarios, dentro outros,  a TV Camara Jacarei, emissora da Camara
Municipal  de  Jacarei  -  SP,  doravante  denominada  CESSIONARIA,  situada  na

Praga  dos  Tres  poderes,  74  -  Centro  -  Jacarei  ~  SP,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°

50.437.516/0001-76,   em   conformidade   com   o   processo   em   refetencia,    as

disposig6es  contidas  na   Lei   8.666,   de   1993,   a   Lei   9.610,   de   1998,   e   com  o

presente  Edital  e  seus  Anexos,  observadas  as  clausulas  e  condie6es  a  seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

0 objeto do presente 6 a cessao total e definitiva dos direitos autorais patrimoniais

referentes  as  transmiss6es  e  captae6es  de  imagens,   realizagao  de  mat6rias

jornalisticas,  locug6es,  roteiros,  diregao, criagao de programas, cenarios, edig6es,

finalizag6es,  dentre outros,  pelo CEDENTE a CESSIONARIA,  realizados durante

a  vigencia  do  Contrato  n.            /2022,  de  acordo  com  o  Edital  e  seus Anexos  do

Pregao (Presencial)  n.°          /2022.

Pafagrafo   Primeiro.   Em   relagao  as  transmiss6es  e  captag6es  de   imagens,

realizaeao   de   materias  jornalisticas,   locug6es,   roteiros,   direeao   e   criagao   de

programas  e  cenarios,  dentre  outros,  o  CEDENTE  transfere  a  CESSIONARIA

todos  os   direitos  de   autoria/propriedade   necessarios  a   utiliza?ao,   divulgagao,

difusao, comercializagao e reprodugao.

Paragrafo    Segundo.    Compreendem-se    nessa    cessao    todos    os    direitos

patrimoniais  do  autor da  obra,  por  meio  da  qual  a  Camara  Municipal  de  Jacarei

podera  exercer,  da  forma  como  melhor  lhe  aprouver,  todas  as  modalidades  de

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2286/2221
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utilizagao   previstas   no   art.   29   da   Lei   n°   9.610/1998,   e ainda:   os  direitos  de

utilizagao;    de    publica?ao;    de   transmissao;    de   distribui?ao;    de   fixagao;    de

reprodugao   parcial   ou   integral,   por  qualquer   processo   ou   t6cnica   de   edigao

(inclusive    com    alteragao    substancial);    de    inclusao    em    base    de    dados,

armazenamento  em  computador (e demais formas de  arquivamento  do genero);

de exposigao;  de divulgaeao das  imagens;  de transferencia de sua  utilizagao  por

terceiros,  no  todo  ou  em  parte,  como  obra  integrante  de  outra  obra  ou  nao;  de

comunicagao  direta  e/ou  indireta  da  obra  ao  ptlblico,  mediante  cabo,  fibra  6tica,

satelite,   ondas   ou   qualquer  outro  sistema  que   permita   ao   usuario   realizar  a

selegao  da  obra  ou  produgao  para  percebe-Ia  em  tempo  e  lugar  previamente

determinados  por quem  formula  a  demanda,  e  nos  casos  em  que  o  acesso  as

obras  ou  produg6es  se  faga  por  qualquer  sistema  que  importe  em  pagamento

pelo  usuario;  alem  de  quaisquer  outras  modalidades  de  utilizagao  existentes  ou

que venham a ser inventadas.

Paragrafo  Terceiro.  Os  direitos  de  utilizagao  listados,  que  poderao  ser  fruidos

por   incontaveis   vezes,    poderao   compreender   a    utilizagao   em   materiais   e

campanhas  institucionais,  promocionais e publicitarias,  revistas, jornais,  televisao,

midia  em  geral,  folhetos,  cenarios  de  esttldio,  relat6rios,  cart6es  postais,  cart6es

de    datas    comemorativas,    convites,    folders,    Iivros,    marcadores,    agendas,

cadernos,   calendarios,    p6steres,   outdoors,   back-/;.ghts,    front-/i.ghts,   quadros,

texteis, feiras,  banners, tapetes,  anuarios,  apostilas,  blocos,  bandeirolas,  crachas,

displays,    envelopes,    etiquetas,    fitas   de   audio,    placas,    embalagens,    selos,

compilag6es,   fotografias,   slides,   catalogos,   cartazes,   enciclopedias,   produtos

culturais, websites,  disquetes,  CD-Rom,  DVD,  exposie6es (itinerantes ou  nao) em

quaisquer locais,  conferencias,  palestras,  mostras nacionais ou  internacionajs,  ou

outros materiais de qualquer natureza.

Pafagrafo  Quarto.  A  presente  cessao  de  direitos  nao  se  restringe  ao  territ6rio

nacional.

Paragrafo Quinto.  0 CEDENTE  mantera a CESSIONARIA inc6lume em  relaeao

a   todas   e   quaisquer   reivindicag6es,   demandas,   processos,   danos,   custos,
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encargos,  despesas e indenizag6es que resultem de possivel violagao de direitos

autorais,  respondendo  por  eventual  lesao  a  tais  direitos  perante  terceiros,  sem

prejuizo da apuragao das responsabilidades incidentes.

CLAUSULA SEGUNDA -DO PRAZO DA CESSAO

0 prazo da cessao de direitos patrimoniais sera  indeterminado,  a contar da data

de assinatura deste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA -DO PRECO

A  presente   cessao  6   parte   integrante  do   prego  da   proposta  da   contratada,

apresentada na Licitagao,  realizada na Modalidade pregao n°         /2022.

CLAUSULA   QUARTA   -   DA   TOLERANCIA   QUANTO   AS    DISPOSICOES

CONTRATUAIS

Nenhuma  omissao ou  demora  por parte da  CESSIONARIA em  exercer qualquer

direito ou remedio juridico estabelecido neste termo, no contrato n. _, no Edital

da Licitagao,  realizada na Modalidade pregao n.           /2022 e Anexos, ou previsto

em Lei, devera operar ou se reconstituir em rentlncia do mesmo.

Pafagrafo  Unico.  Tampouco  devera  qualquer exercicio  parcial  ou  isolado,  ou  o

exercicio  de  qualquer  direito  contratual  ou   legal  excluir  outro  direito  que  sera

sempre cumulativo e nao-exclusivo.

Testemunha (nome e CPF)

``.-

(

(local e data)

(nome e assinatura)

Cedente

Testemunha (nome e CPF)
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Anexo 111 -Procuracao

A  empresa devidamente   inscrita   no

CNPJ/MF   sob   o   n°   .................,   com   sede   na   Rua   .....................,   n°

.........,   bairro   ..........,........,   cidade  de   ..........,   estado   de   .............,   por

seu   s6cio   .......   (denominagao   do   contrato) ,......................,   brasileiro,

.....,....    (estado   civil) ,............    (profissao),    residente   e   domicjliado   na

cidade  de  ............,  nomeia  e  constitui  seu  REPRESENTANTE,  o  Sr.

...................,..........    (estado    civil) ,.............     (profissao),     portador    da

cedula  de  identidade  RG  n°  .............,  e  do  CPF/MF  n°  ...............,......,  a

quem  sao  conferidos  poderes  para  representar a  empresa  outorgante,

junto    a    Camara    Municipal    de    Jacarei,    na    Licitagao    PREGAO
PRESENCIAL  n°  04/2022,   em  especial  para  participar  das  sess6es

licitat6rias, firmar declara?6es e atas,  jnterpor ou desistir da interposigao

de  recursos  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame

acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsavel pela outorga
(firma reconhecida)

Pra9a  dcis  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel,,.   (12)3955-2200

Site:   www.iacarei.sp.leg  br
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Anexo IV -Declaraeao I Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte

A       empresa CNPJ         no

declara   a   Camara   Municipal   de   Jacarei,    para   fins   de

participagao   no  procedimento   licitat6rio  do  PREGAO   PRESENCIAL  n°  04/2022,

cumprir   plenamente   os   requisitos   para   classificar-se   como   Microempresa   ou

Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de

14   de   dezembro   de   2006   e   suas   alterag6es.   Declara-se,   ainda,   ciente   das

responsabilidades administrativa,  civil e criminal.

Loca e data

Nome do Representante:

RG e CPF

Carimbo da empresa

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP.12  327-901   -Tel.:   (12)3955-2200
Site:  www.iacarei.sp.leg.br
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Anexo V - Declara€ao de Condi§6es Habilital:6rias

A empresa devidamente inscrita no CNPJ/MF

sob  o  n.0   .................,   com  sede   na   Rua   .....................,   n.°   .........,   bairro

.,,................,      cidade     de      ..........,      estado     de      .............,      neste     ato

representada      pelo     Senhor      ,....................,      portador     do      RG.      n.°

...................,    DECLARA   expressamente   que   atende   plenamente   os

requisitos   de    habilitagao    impostos    no    Edital    para    particjpaeao   no

PREGAO PRESENCIAL n° 04/2022 da Camara Municipal de Jacarei,

em   conformidade   com   o   disposto   no   art.   4.°,   inc.   Vll,   da   Lei   n°

10.520/02.

Local e data.

(assinatura do responsavel legal)

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel..   (12)3955-2200

Site:   www  _iacarei,sD  leg.br
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Anexo Vl -Declaragao de Elaboragao [ndependente De Proposta

A empresa inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  ...............,  com  sede
na  cidade  de  ........,  estado  de  ........,   na  Rua  ..........................,   n°  .....,   bairro  .......,......,  por

meio de seu  representante legal que a esta subscreve,  DECLARA,  sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do C6digo Penal  Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o
contetldo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente ,informado
a  ,  discutido com  ou  recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do  Pregao
Presencial  n° 04/2022 da  Camara  Municipal de Jacarei,  por qualquer meio ou  por qualquer

Pessoa;
(b) a intengao de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutida com ou

recebida de qualquer outro parficipante potencial ou de fato do Pregao Presencial n° 04/2022
da Camara Municipal de Jacarei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)  nao  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,  influir  na  decisao  de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial n° 04/2022 da Camara
Municipal de Jacarei, quanto a participar ou nao da referida licitagao;

(d)   o  conteddo  da   proposta  anexa   nao  sera,   no  todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,  comunicado  a  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de
fato do Pregao Presencial n° 04/2022 da Camara Municipal de Jacarei antes da adjudicagao
do objeto da referida licitagao;

(e)  o  valor  da  proposta  nao  foi  influenciado  pela  informagao  de  valor  referencial
constante do edital, tendo sido resultado apenas e tao somente dos fatores mercadol6gicos
vigentes;

(f)   o   conteddo   da   proposta   anexa   nao   foi,   no   todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,   informado,  discutido  com  ou   recebido  de  qualquer  integrante  da  Camara
Municipal de Jacarei antes da abertura oficial das propostas; e

(g)  esta  plenamente  ciente  do  teor  e  da  ex{ensao  desta  declaragao  e  que  detem
plenos poderes e informag6es para firms-Ia.

Local e data.

Empresa (por seu represenfante legal)

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2200
Site:  www.iacarei.so.leg  br
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PREGAO PRESENCIAL n° 04/2022

Anexo VII -ProDosta comercial

(nome  da  empresa),   inscrita  no  CNPJ  sob  o  n° ...........,..........,   por

intermedio  de  seu  representante  legal  infra-assinado,  vein  apresentar  a  Camara  Municipal

de  Jacare'i  a  sua  PF\OPOSTA\  para  Contrata?5o  de  empresa  especializada  pare  a

prestagao de servi§os de produ§ao e captacao de imagens e sons, ao vivo e gravado,
com dedicagao exclusiva de mao de obra, sendo a total de 2.350 (duas mil, trezentos e
cinquenta)  horas mensais de produg5o de conteado e t6cnica; e disponibilizag5o de

frac/ufor de //.bras conforme especificagao do Anexo 11 -Termo de Refetencia, submetendo-

se   aos  demais  termos  e   condig6es   previstos   no   Edital   do   PREGAO   PRESENCIAL  n°

04/2022   e   assumindo   inteira   responsabilidade   por   quaisquer   erros   que   tenham   sido

cometidos quando da preparagao da presente proposta.

Item Descricao
Valor Valor

Mensal Total (12 meses)

01

Contratagao   de   empresa   especializada   para   a

RS RS

presta?ao  de  servieos  de  produgao  e  captagao  de
imagens e sons,  ao vivo e gravado, com dedicagao

exclusiva  de  mao  de obra,  sendo  a  total  de  2.350

(duas  mil,  trezentos e cinquenta)  horas  mensais de

produgao de  conteudo e  tecnica;  e disponibilizagao

de tradutor de libras

Praga  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2220
Site:   www,  .iacarei.sp.leg.br
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DETALHAMENTO DO VALOR DA PROPOSTA:

CARGO:  REPC)RTER

Quantidade 04 (quatro)

Salario base individual RS

Demais custos e encargos trabalhistas RS

Gusto total por funcionario RS

Custo total (04 funcionarios) RS

CARGO: CINEGRAFISTA

Quantidade 03 (ties)

Salario base individual RS

Demais custos e encargos trabalhistas RS

Gusto total por funcionario RS

Custo total (03 funcionarios) RS

CARGO:  EDITOR DE MiDIA AUDIOVISUAL

Quantidade 03 (ties)

Salario base individual RS

Demais custos e encargos trabalhistas RS

Gusto total por funcionario RS

Custo total (03 funcionarios) RS

CARGO:  OPERADOR AUDIOVISUAL

Quantidade 04 (quatro)

Salario base  individual RS

Demais custos e encargos trabalhistas RS

Custo total por funcionario RS

Gusto total (04 funcionarios) RS

\ j.+
CARGO: TRADUTOR DE LIBRAS (Esse servieo especificamente,  podera ser realizado na forma do

arfigo 72 da Lei 8.666/93).

Quantidade A ser definida pela Contratada

Salario base individual (se houver) RS

Demais custos e encargos trabalhistas (se houver) RS

Gusto total por profissional RS

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12   327-901   -Tel
Site:   www.  _iacarei.sp.leg.br
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Gusto total

Lucro liquido mensal:  RS

Lucro liquido anual:  RS

0 valor mensal dos servigos sera submetido a lances.

A validade desta proposta e de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope.

A  execugao  do  objeto  da  licitagao  devera  ser  realizada  de  acordo  com  o  especificado  no

Anexo  11  -  Termo  de  Referencia,   bern  como  Anexo  lx  -  Minuta  Contratual  e  Edital  do

certame.

(Local e data)

(Representante legal da empresa)

Razao Social da Proponente:

CNPJ/MF:

Enderego completo:

Nome do Representante:

RGno

```g_)

Pra¢a  dos  Tres  Poderes,   74   I  CEP:   12.327-901   -Tel,:   (12)3955-2220
Site:   www.  jacareLSD   leg  br
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Anexo Vlll -Declaraeao de cumprimento do Art. 7°, Xxxlll/CF

A empresa inscrita  no  CNPJ/MF  sob o  n°  ...............,  com

sede  na  cidade  de  .....,..,  estado  de  ........,   na  Rua  ..........................,   n°  .....,   bairro  ............,

por meio de seu representante legal que a esta subscreve, DECLARA expressamente e sob
as  penas  da  lei,  que  nao  emprega  menores  de  14  (quatorze)  anos  em  seu  quadro  de

funcionarios,  bern  como  nao  exp6e  qualquer  empregado  menor  de  18  (dezoito)  anos  aos

servieos   noturnos,   perigosos  e   insalubres,   da  forma   proibida   pelo   artigo   7°,   Xxxlll   da

Constituigao Federal.

E  por ser a mais absoluta expressao da verdade,  firma a presente,  estando

plenamente  ciente  das  penalidades  advindas  do  descumprimento do  inciso V do  artigo 27,

da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

praga dos Tr6s poderse,st,e74ii£=3±i£2|£%i Te[    (12)3955-2200                                              `tyifek
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PREGAO PRESENCIAL n° 04/2022

Anexo lx -Minuta Contratual

CONTRATO no

CONTRATO   DE   pRESTAeAO   DE   sERvicos   QUE   ENTRE   si   CELEBRAM   A

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi E A EMPRESA

Por  este  instrumento  contratual,  de  urn  lado  a  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,

pessoa    juridica     de     direito     pdblico     interno,     inscrita     no     CNPJ/MF     sob     o     n°

50.437.516/0001-76,  sediada  na  Praga dos Tres Poderes,  n° 74 -Centro,  na Cidade de

Jacarei-SP,  nesse  ato  representada  por seu  Presidente,  Vereador  PAULO  FERREIRA

DA  SILVA,  brasileiro,   portador  da  c6dula  de  identidade  RG  n°

inscrito   no   CPF/MF   sob   o   n°

SSP/SP,

doravante   denominada   simplesmente

CONTRATAIV7lE,  e  de  outro  lado  a  empresa  ,  inscrita  no  CGC/MF  sob  o  n°  ..............,

com   sede   na   cidade   de   .........,    na neste   ato   representada   por
..........................,     portador    da    cedula    de    identidade    RG    n.°    ...............,     inscrito    no

CNPJ/MF      sob      o      n.°      ............,      doravante      simplesmente      denominada      como

CONTRATADA, tern entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTACAO

Praga  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel:    (12)3955[2286/2221
www.iacarei.sp.leg.bT
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DE  SERVIQOS,  decorrente do Pregao  n° 04/2022,  com fundamento nos termos da  Lei

n°    10.520   e   subsidiariamente    pela    Lei    Federal    n.°   8.666/93   e   suas   alterag6es

posteriores,  Lei  Complementar n°  123/2006 e  Lei  Complementar n°  147/2014,  mediante

as clausulas a seguir especificadas.

1.    D00BJETO

Constitui objeto do presente Contrato a Contratagao de empresa especializada para a

prestaeao  de  servigos  de  produeao  e  capta§ao  de  imagens  e  sons,  ao  vivo  e

gravado, com dedicaeao exclusiva de mao de obra, sendo o total de 2.350 (duas
nil, trezentos e cinquenta)  horas  mensais de  produeao de conteddo e t6cnica;  e

disponibilizagao  de  tradutor  de  libras,  nas  especificag6es  constantes  do  Termo  de

Referencia -Anexo 11 deste Edital.

2.    DOVALOR E CONDIC6ES DE PAGAMENTO

2.1.0   valor   global   do   presente   CONTRATO,   fixo   e   irreajustavel,   nos   termos   da

Iegislagao  vigente  6  de  RS

--`:.`-

valor         a         ser         pago         mensalmente         sera         de         RS

),  sendo  que  o

2.1.1.  0  valor  descrito  no  item  2.1  refere  ao  total  de  2.350  horas  produzidas,

sendo  que,  conforme  especificado  no  item  5  do  Anexo  11  -Termo  de

Refer6ncia,   podera   ser  autorizado   o   recebimento   mensal   do   objeto

contratado (horas) com  variagao superior de,  no maximo,  5%  (cinco  por

cento).

2.2.0   pagamento  sera  efetuado   pela  Tesouraria  da   Camara   Municipal  de  Jacaref,

atrav6s  de  Eg±±±g  em  ate  5  (cinco)  dias  titeis  posteriores  ao  recebimento  da  ±!g±a

Fiscal/Fatura e autorizagao expressa do Fiscal do Contrato, que o fara somente ap6s a

recebimento do ob_ieto contratado.

Pra9a  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP     12.327-901   -Tel      (12)3955-2286/2221
www.iacare]   sp.leg,br
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2.3. Nao sendo aprovado o objeto contratado ou ao se constatarem erros ou  rasuras na

Nota     Fiscal/Fatura    a    ser    apresentada    pela    CONTRATADA,     nao    ocorrera    o

correspondente pagamento, ate que sejam efetuadas as devidas corree6es;

2.4. 0 atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE implicara o acr6scimo de juros

morat6rios  a fraeao  de  0,033%  ao  dia,  salvo  a  incidencia  no  item  2.3,  que  desobriga  o

pagamento de corregao monetaria, juros ou multas pela CONTRATANTE;

2.5.Quando da realizagao do pagamento,  se devidos,  serao descontados dos valores a

receber,   as   penalizag6es   impostas   por  eventuais  atrasos,   multas,   o   imposto  sobre

servigo de qualquer natureza e o  imposto sobre a  renda devida  na fonte sobre o objeto

contratado,  bern  como  descontos  por eventuais  antecipag6es  de  pagamento  na  forma

autorizada  pelo artigo 40,  lnciso XIV,  alinea  c} da  Lei  8.666/93  atualizada;  com  a devida

notificagao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa pr6via;

2.6.0  pagamento  sera  efetuado  apenas  e  tao  somente  se  forem  apresentados  os

documentos de que trata o item 5,1, alinea "i", deste Contrato;

2.7.Constitui,  ainda,  condigao  previa  para  pagamento,  a  quitagao  de  todos  os  direitos

trabalhistas da licitante para com seus funcionarios;

2.8.As  despesas  decorrentes  da  execugao  do  objeto  desta  licitagao  serao  suportadas

pela seguinte dotaeao orgamentaria: 010101.01.031.0001.2003.0000.3.3.90.39.00.

3.       DACONTRATACAO E GARANTIA

3.1.     A contratagao do objeto licitado dar-se-a mediante a assinatura deste instrumento,

em   estrita  conformidade  com   o  disposto  em   lei,   e  dele  farao   parte  o   instrumento

convocat6rio   e   a   proposta   vencedora,   bern   como   quaisquer   outros   documentos

integrantes do procedimento licitat6rio;

3.2.   0  prazo  de  vigencia  do  contrato  sera  de  12  (doze)  meses,  contados  da  data  da

assinatura,   sendo   sua   eficacia   condicionada   a   publicagao   oficial   deste   contrato,

Pra9a  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
www . i ac arej . sp . I e g . br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  I SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls 04/21

produzindo seus efeitos ate o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas, podendo
ser prorrogado,  mediante Termo Aditivo,  ate o  limite  previsto no  lnciso  11 do Artigo 57 da

Lei  Federal  n°  8.666/93,  com  reajuste  de  acordo  com  o  lNPC  -  indice  Nacional  de

Pregos ao Consumidor ou, na ausencia deste, outro indice oficial;

3.3.      Regularmente  convocada  para  assinar  o  CONTRATO,  a  adjudicataria  cumprira

faze-Io no prazo maximo de 03 (tres) dias tlteis, ap6s o qual sua omissao caracterizara

nao atendimento do prazo de assinatura contratual, sujeitando-a a penalidade contida no

disposto  no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  bern como aquela do Art.  3°,I,  do

Ato da  Mesa  n° 05/2016,  que estabelece  multa de  1 0/o  (urn por cento) por dia,  limitado a

30% (trinta por cento) incidente sobre o valor da obrigagao nao cumprida e tomando por

base  a  proposta  apresentada  e  ainda  as  demais  penalidades  previstas  na  referida  Lei

atualizada;

3.4.     Os funcionarios da contratada deverao ser disponibilizados para o inicio da

prestacao   de   servicos   no   dia   dtil   seguinte   a   data   de   apresentacao   da
documentacao  completa  de  admissao  dos  mesmos  a  Gerencia  de  Ljcitac6es  e

Contratos.

3.5.     A    CONTRATADA    prestara    garantia,    em    favor    da    CAMARA,     no    valor

correspondente   a   50/o   (cinco   por  cento)   sobre  o  valor  contratado,   que   devera   ser

efetivada antes da assinatura do presente contrato e sua validade devera corresponder

ao periodo de vjgencia contratual;

3.6.      A  CONTRATADA  podera,  a  qualquer  tempo,  solicitar  a  substituigao  da  garantia

contratual por outra modalidade prevista na Lei 8.666/93;

3.7.     A garantia devera ser prestada em uma das seguintes modalidades, a escolha da

CONTRATADA:

I  -  Caugao  em  dinheiro  ou  titulos  da  divida  ptlblica,  devendo  estes  ter  sido

emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  regjstro  em  sistema  centralizado  de

liquidagao  e  de  cust6dia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil  e  avaliados

pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministerio da Fazenda;

Praca  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
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a) A caugao devefa ser depositada em nome da CAMARA, conforme dados

abaixo:

BANCO:

AGENCIA:

CONTA CORRENTE:

11 -Seguro-garantia;

Ill -Fianga bancarja,

3.8.  Se  a  opgao  de  a  seguro  garantia  recair em  -garantia  ou  fianga  bancaria,  no  titulo

apresentado devera constar expressamente:

I -cobertura da  responsabilidade decorrente de aplicaeao de  multas de carater

punitivo;

11 -vigencia da garantia,  observado o prazo previsto no subitem 3.2;

Ill -clausula de  renuncia do fiador aos beneficios dos art.  827 e 835 do C6digo

Civil  Brasileiro;

lv -o prazo maximo de pagamento da indenizagao de 30 (trinta) dias.

3.9.       Quando  apresentada  em  seguro-garantia  ou  fianga  bancaria,  a  CONTRATADA

podera  apresentar  mais  de  uma  ap6lice  para  o  atendimento  integral  das  obrigag6es

contratadas;

3.10.   Nao  serao  aceitos  seguro-garantia  ou  fianga  bancaria  que  contiverem  clausulas

contrarias aos interesses da CAMARA;

3.11.   A Carta de  Fianea ou a Ap6lice de Seguro-Garantia devera ser acompanhada do

rol  exaustivo  da  documentagao  necessaria  a  caracterizagao  do  sinistro  para  fins  de

indenizagao;

3.12.   A  CONTRATADA  se  obriga   a   complementar  o  valor  da  garantia  em   ate   72

(setenta e duas) horas contadas da data da notificagao da CAMARA,  nos casos de uso,
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total  ou  parcial,  do valor da  garantia,  no  pagamento  de  qualquer obrigagao  vinculada  a

este CONTRATO, incluida a indenizagao a terceiros;

3.13.   A garantia  devera  ser renovada,  na  hip6tese de  prorrogagao deste  CONTRATO,

ou  atualizada  no  caso  de  alteraeao  do  valor  contratual,  em  ate   10  (dez)  dias  dteis

contados da assinatura do respectivo Termo Aditivo;

3.14.   A garantia,  ou seu saldo,  sera liberada ou  restituida,  a pedido da CONTRATADA,

no prazo de 90 (noventa) dias,  ap6s o t6rmino do prazo de vigencia deste CONTRATO,

mediante certificagao,  pela  CAMARA,  de que os servigos foram  realizados a contento e

desde que tenham sido cumpridas todas as obrigag6es aqui assumidas;

3.15.    Na  restituigao  de  garantia  rea]izada  por  caugao  em  dinheiro,  seu  valor  ou  saldo

sera corrigido com base na variaeao pro rafa fempore do lGPM (FGV), verificada entre a

data da prestaeao efetiva e a da devolugao.

4.    DOS ACRESCIMOS E SUPRESS6ES

4.1.  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condie6es  contratuais,  os

acrescimos e supress6es que se fizerem  necessarios,  respeitado o  percentual  previsto

no §  1°, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterag6es.

5.    DAS OBRIGAC6ES DAS PARTES

5.1. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA

a)    Os servigos devem ser executados de acordo com o Anexo 11 -Termo de Referencia

do  Edital  do  PP  n°  04/2022,  sob  as  orientag6es  da  Secretaria  de  Comunicagao  da

Camara   Municipal   de   Jacarei,    ou   de   outro   profissional   indicado   pela   autoridade

superiora;

b)     a horario de trabalho sera definido pela Secretaria de Comunicagao da TV Camara,

ou  por  outro  profissional  indicado  pela  autoridade  superiora,   conforme  demanda  de
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servigos da TV Camara Jacarei,  respeitadas as horas contratadas por este instrumento

e seus acfescimos legais;

c)     Os     servigos     deverao,     obrigatoriamente,     ser    executados     por    profissionais

capacitados,     devidamente     uniformizados     e     identificados,     por{ando     cracha     de

identificagao,  com  toto,  emitido  pela  licitante vencedora,  no  qual  devera  constar:  nome,

RG do(a) empregado(a) e razao social da empresa;

d)   A  Camara  Municipal  de  Jacarei,  reserva-se  o  direito  de  solicitar,  a  seu  criterio,  as

substituig6es  dos  profissionais  que  nao  estiverem  executando  a  contento  os  servigos

contratados;

e)   A contratada devera apresentar, em ate 03 (tresl dias dteis aD6s assinatura desfe

contrato,  a  relagao de todos  os  profissionais  que  atuarao junto a T\/ Camara  Jacarei,

sendo  de  ate  10  (dez)  djas  dteis  o  prazo  para  apresentar  a  documentagao  abaixo

relacionada, relativa aos empregados, devidamente preenchidas:

-Ficha de Registro de Empregados;

-Atestado de antecedentes criminais;

-Exame medico admissional;

-C6pia da CTPS, com as devidas anotag6es e registro, e

- C6pia do Contrato de Trabalho firmado com os empregados;

f)     Os empregados contratados para prestar os servigos, objeto desta licitagao, deverao

estar devidamente  registrados  para  exercer fungao  compativel  com  a  atividade  objeto

deste contrato,  em  conformidade com a  legislagao trabalhista e previdenciaria em vigor,

desde a data de inicio da prestagao dos servigos;

g)    Ocorrendo  o  desligamento  do(s)  empregados(as)  do  Quadro  de  Pessoal,  oriundo

deste contrato,  a  Licitante devera apresentar a  Licitada o TRCT (Termo de  Rescisao do

Contrato de Trabalho),  devidamente homologado pelos 6rgaos competentes, quando for

o  caso,  a  fim  de  comprovar  a  quitagao  final  de  todos  os  direitos  trabalhistas  a  que

faz(em) jus;
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h)    No   caso   de   substituigao   do   empregado,   em   decorrencia   de   desligamento   ou

afastamento,   independentemente  dos  motivos,   a  Contratada  devera  comunicar  esta

decisao,   por  escrito,  sendo  que  o  seu  substituto  devera  obedecer  ao  previsto   nas

clausulas acima mencionadas;

i)     Apresentar,   mensalmente,   para  fins  de  pagamento  da  Nota  Fiscal  dos  servi?os

Drestados,   ao   Departamento   de   Licitagdes   e   Contratos,   os   seguintes   documentos

relativos ao mss anterior:

- Relaeao dos funcionarios que prestaram os servieos no periodo;

- C6pia dos respectivos cart6es de ponto ou comprovan{es de frequencia;

-  Demonstrativos  dos  vencimentos  mensais  (holerith)  pagos  aos  funcionarios  da

contratada e comprovantes do efetivo pagamento;
-   C6pia   dos   comprovantes   de   recolhimentos   dos   dep6sitos   relativos   ao   FGTS

relativos  aos  funcionarios  designados  pela  empresa  para  prestarem  os  serviaps

contratados;

-  C6pia  dos  comprovantes  de  recolhimentos  das  contribuig6es  devidas  ao  lNSS

relativos  aos  funcionarios  designados  pela  empresa  para  prestarem  os  servigos

contratados;
- C6pia do comprovante de fornecimento ou nao do vale-transporte;

j)     A    Licitante    sera     responsavel     por    manter    seus    funcionarios    devidamente

uniformizados,  com  os  respectivos  crachas  de  identificagao  e  devidamente  treinados

para a prestagao dos servigos;

k)    Sera de inteira  responsabilidade da Camara Municipal de Jacarei o fornecimento de

todos os equipamentos necessarios a execugao dos servigos;

I)     A    prestadora    de    servieos    devera    comunicar,    por   escrito,    a    Secretaria    de

Comunicagao  da  TV  Camara,  qualquer  dano  ou  mau-funcionamento  apresentado  por-.
ualquer equipamento que opere;
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in)  Os prejuizos que porventura venham  a ocorrer,  causados por impericia,  negligencia

ou    imprudencia    na   operagao   dos   equipamentos,    serao   de    responsabilidade   da

contratada;

n)    Sera   de   inteira   responsabilidade   da   contratada   o   fornecimento   de   uniformes,

refeig6es, cesta basica e vale-{ransporte a seus empregados, alem de outros beneficios

previstos    da    Convengao    Coletiva    de    Trabalho    da    respectiva    categoria    sindical

representativa;

o)   A contratada  nao sera obrigada a fornecer refeig6es a seus empregados,  exceto se

estabelecido em  Lei  ou  Conveneao Coletiva de Trabalho,  ficando este encargo sob sua

inteira responsabilidade,  nao recaindo qualquer Onus sobre a contratante;

p)   A contratada devera  submeter os empregados,  que  prestarem  servigos  na  Camara
Municipal de Jacarei,  aos exames medicos peri6dicos,  incluindo o exame de  Beta  HCG

(plasmatico),  alem  dos  demais  exames  medicos  demissionais,  quando  por ocasiao das

rescis6es contratuais;

q)    Sera  de   responsabilidade  da  contratada  proceder  ao   recolhimento  de  todos  os

encargos   e   tributos   comerciais,   fiscais,   sociais,   trabalhistas   e   previdencjarios   dos

empregados,   resultantes   da   execugao   do   Contrato   proveniente   desta   licitagao,   de

conformidade com o estabelecido no art. 71,  paragrafo  1°, da Lei Federal n° 8.666/93;

r)    A  contratada  devera  encaminhar  mensalmente  a  Camara  Municipal  de  Jacarei,

comprovag6es dos recolhimentos de todos os encargos de seus empregados;

s)    A contratada devera afastar e/ou substituir o(a) empregado(a) que nao mantiver boa

conduta  e/ou    nao  esteja  prestando  os  servigos  a  contento,  no  prazo  maximo  de  24

(vinte e quatro) horas da constatagao da ocorrencia,                                                                 &/

t)     A   Contratada   devera   substituir   o   empregado   que   nao   comparecer   no   horario

estipulado,  ou  ausentar-se  indevidamente,  no  prazo  maximo  de 4  horas da  solicitagao,  `
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se  nao  houver  a  substituigao,  as  horas  de  ausencia  sera  descontada  no  pagamento,

proporcionalmente ao valor de hora de servigo prestado;

u)   A  Contratada  devera  comparecer,  mensalmente,   atrav6s  de  seu  responsavel,   a

reuniao com  a  Secretaria  de  Comunicaeao da TV Camara  de Jacarei  onde ela  devera

elaborar relat6rio quanto  a qualidade dos servigos executados com  o intuito de verificar

se os trabalhos estao sendo realizados a contento,  a fim de identificar eventuais desvios

e sand-los imediatamente;

v)    Todos   os   funcionarios   envolvidos   na   realizagao   do   trabalho   deverao   ceder   os

direitos  de  imagem  e  trabalho  para  a  TV  Camara  de  Jacarei  atraves  do   Termo  de

Cessao  de  Df.ref.fas  Aufora;.s,  ficando  o  direito  autoral  sob  posse  da  TV  Camara  de

Jacarei,  que  podera  utilizar  as  imagens,  sons,  etc,  mesmo  ap6s  eventual  termino  de

contrato;   dentro  dos  limites  compativeis  com  o  objetivo   lnstitucional  da  TV  Camara,

respeitando a moral e os bons costumes;

w)   A Contratada devera nomear, dentre os profissionais que atuarao junto a TV Camara

Jacarei,  urn  responsavel  apto  a  responder  pelas  demandas  e  obrigag6es  oriundas  do

presente Contrato.

5.1.1.  Responsabilizar-se  por todos  os  Onus  e  obrigag6es  concernentes  as  legislag6es

fiscais,  civis,  tributarias,  trabalhistas e  previdenciaria,  bern como por todas  as despesas

decorrentes da execugao do CONTRATO e,  ainda,  por todos os danos e prejuizos que

causar a seus funcionarios ou a terceiros em virtude de execugao do presente;

5.1.2.  Responsabilizar-se  integralmente  pelas  obrigag6es  contratuais,   nos  termos  do

artigo 70 da Lei n° 8.666/93;

5.1.3.  Manter,   durante  a  execugao  do  contrato,   todas  as  condig6es  de  qualificagao

apresentadas no processo licitat6rio;

5.1.4.  Nao transferir a  outrem,  o  objeto  estabelecido  no  Edital,  sem  previa  e  expressa

anuencia do Contratante;

• ~-'`-I ?
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5.1.5.  Sera   de   inteira   responsabilidade   da   Contratada   qualquer   acidente,   danos   a

terceiros,  entre outros,  ocorridos em  horario de trabalho, ficando a Camara Municipal de

Jacarei,  isenta de qualquer responsabilidade pelos mesmos;

5.1.6.  Manter  contato   com  a  administragao  da  Camara   Municipal  de  Jacarei   sobre

quaisquer assuntos  relativos a execugao contratual,  sempre  por escrito,  ressalvados  os

entendimentos verbais determinados pela urgencia de cada caso;

5.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a)    Nao permitjr que terceiros executem quaisquer itens especificados neste edital;

b)    Prestar  informag6es  e  assistencia  a  Licitante  vencedora,  sempre  que  solicitadas  e

que se constituirem em imprevistos ou fatos excepcionais;

c)    Acompanhar  e  fiscalizar,  atrav6s  do  fiscal  do  Contrato,  que  sera  o  ocupante  do

cargo  de  Secretario-Diretor  de  Comunicaeao  -  Sr.   Marcio  Martinele,  a  execugao  do

objeto  do  Contrato  e  comunicar a  Contratada  as  ocorrencias  que  a  seu  crit6rio  exijam

medidas corretivas;

d)    Pagar o prego ajustado,  nos periodos fixados no contrato, sob pena de, em caso de

eventual   atraso   no  adimplemento  da  obrigagao,   sujeitar-se  ao  pagamento  de  juros

morat6rios  nos termos do  item  "2.4",  sem  prejuizo do disposto  no art.  78,  inciso XV,  da

Lei Federal n° 8.666/93 atualizada.

6.    DAS SANC6ES ADIVIINISTRATIVAS

A empresa licitante devera observar rigorosamente as condig6es estabelecidas no edital,

sujeitando-se as  penalidades constantes  no  art.  7° da  Lei  n°  10.520/2002  e  nos  artigos

86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, conforme o disposto:

a)    Advertencia;
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b)     Multa  de  1%  (urn  por  cento)  por  dia,  Iimitado  a  300/o  (trinta  por  cento),  incidente

sobre  o  valor  da  proposta  apresentada,  nos  casos  de:  nao  atendimento  do  prazo  de

assinatura do contrato;  descumprimento do prazo estipulado no edital para a retirada da

Ordem   de   Fornecimento;   no   atraso   quanto   ao   prazo   de   entrega   dos   servi?os   ou

produtos,  calculada  pela f6rmula  M  =  0,01  x  C  x  D.  Tendo  como  correspondente:  M  =

valor da multa, C = valor da obrigaeao e D = ndmero de dias em atraso;

c)    Multa de 30°/o (trinta  por cento)  para os casos de recusa na entrega dos servi?os ou

produto,  incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

d)    impedimento do direito de licitar e contratar com a Camara  Municipal de Jacarei  por

urn periodo de ate 2 (anos) anos, no caso de apresentagao de declaragao ou documento

falso;

e)    A  aplicagao  da   penalidade  de   multa   nao  afasta   a   aplicagao  da   penalidade  de

jmpedimento de licitar ou contratar;

f)     Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar o  Contrato,  a  retirar a  Ordem  de

Fornecimento,  a fornecer os produtos objeto desta licitagao, a atender ao disposto deste

Termo   de   Referencia,   aplicar-se-a   o   previsto   no   art.   4°,    inciso   Xvl,   da   Lei   n°

10.520/2002,   devendo   as   licitantes   remanescentes   ser   convocadas   na   ordem   de

classificagao de suas propostas na etapa de lances.

6.1.As  sang6es  administrativas  somente  serao  aplicadas  pela  Camara  Municipal  de

Jacarei  ap6s  a  devida  notificagao  e  o transcurso  do  prazo  estabelecido  para  a  defesa

pr6via;

6.2.A   notificagao   ocorrera   pessoalmente   ou   por   correspondencia,   com   aviso   de

recebimento,   onde  sera   indicada   a   conduta  considerada  irregular,   a   motivagao  e  a

especie de sangao administrativa  que  se  pretende  aplicar,  o prazo e o  local  de entrega

das raz6es de defesa;
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6.3.0  prazo  para apresentagao de defesa  pfevia sera de  05  (cinco) dias  tlteis a  contar

da intimagao, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no

art.110 da  Lei  n° 8.666/1993;

6.4.As  multas,  a  crit6rio  da  CONTRATANTE,  poderao  ser  cobradas  cumulativamente.

As  definig6es,  sang6es  e  penalidades  contidas  nos  artigos  81  a  88  da  Lei  Federal  n°

8.666/93  sao  recepcionadas  em  sua  extensao  e  amplitude,  como  se  aqui  transcritas,

devendo ser observadas.

7.    DA ANTICORRUPCAO

Na execugao do presente Contrato 6 vedado a Administragao Municipal Direta e  lndireta

e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

a)      Prometer,  oferecer  ou  dar,  direta  ou  indiretamente,  vantagem  indevida  a  agente

ptlblico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b)    Criar,  de  modo  fraudulento  ou  irregular,  pessoa  juridica  para  celebrar  o  presente

Contrato;

c)    Obter  vantagem  ou  beneficio  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  modificag6es  ou

prorrogag6es  do  presente  Contrato,  sem  autorizaeao  em  lei,  no  ato  convocat6rio  da
licitagao pdblica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d)     Manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico-financeiro do presente contrato; ou

e)       De  qualquer maneira fraudar o  presente  contrato;  assim  como  realizar quaisquer

ag6es ou omiss6es que constituam  pratica ilegal ou de corrupgao,  nos termos da  Lei  n°

12.846/2013 (conforme    alterada),    do    Decreto    n°    8.420/2015 (conforme    alterado),  '

do U.S. Fore/.gn  Corrupt Pracfl.ces Act de  1977 (conforme  alterado)  ou  de  quaisquer

outras    leis    ou    regulamentos    aplicaveis    ("Leis    Anticorrupgao"),    ainda    que    nao

relacionadas com o presente contrato.                                                                                       `iS
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8.  DA RESCISAO CONTRATUAL

8.1.   Este  contrato  podera  ser rescindido  pela  CONTRATANTE,  atendido o disposto  na

Segao V,  artigos 77  a  80,  da  Lei  Federal  n° 8.666/93 e  considerando-se especialmente

as seguintes hip6teses:

8.1.1.  0 nao cumprimento das clausulas contratuais, especificag6es,  prazos ou projetos;

8.1.2.  0   cumprimento   irregular  de   clausulas   contratuais,   especificag6es,   prazos   ou

projetos;

8.1.3.  A Ientidao no seu  cumprimento,  levando a Camara a considerar a  impossibilidade

da execueao do fornecimento nos prazos estipulados;

8.1.4.  0 atraso injustificado no inicio do fornecimento;

8.1.5.  A subcontratagao total  ou  parcial do seu  objeto,  a  associaeao da CONTRATADA

com  outrem,  a  cessao  ou  transferencia,  total  ou  parcial,  bern  como  a  fusao,  cisao  ou

incorporagao, que nao serao admitidas durante a vigencia do contrato;

8.1.6.  A decretagao da falencia ou a insolvencia civil de qualquer de seus s6cios;

8.1.7.  A dissolugao da sociedade;

8.1.8.  A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execugao do contrato;

.--'                  - 8.1.9.  Raz6es    de    interesse    ptlblico,    de    alta    relevancia    e    amplo    conhecimento,

justificadas   e   determinadas   pela   maxima   autoridade   administrativa   e   exaradas   no

cusProcessoadministrativoaqueserefereocontrato;
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8.1.10.  A  ocorrencia  de  caso  fortuito  ou  de  force  maior,   regularmente  comprovada,

impeditiva da execugao do contrato.

9.    DAS DISPOSIC6ES GERAIS

9.1.A  CONTRATADA  se  obriga  a  entregar  integralmente  o  objeto  deste  CONTRATO,

pelo   prego   e   nas   condig6es   oferecidas,    nao   lhe   cabendo   o   direito   a   qualquer

ressarcimento  por  despesas  decorrentes  de  custos  ou  servigos  nao  previstos  em  sua

proposta, quer seja por erro ou omissao.

9.2.A   CONTRATADA   devera   adotar   todas   as   medidas,    precaug6es   e   cuidados

necessarios,   de   modo   a   evitar  eventuais   danos   a   serem   causados  diretamente  a

CONTRATANTE   ou   a   terceiros,   seja   por   ato   ou   omissao   de   seus   empregados,

prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

9.3.Quaisquer   outras   atividades   complementares   nao   previstas   neste   CONTRATO

poderao  ser  propostas  pela  CONTRATANTE,  cuja  definigao  e  responsabilidade  serao

objetos de Termo Aditivo.

9.4.     A  CONTRATANTE  reserva-se  o  direito  de  exercer  a  mais  ampla  e  completa

fiscalizagao   da   qualidade   do   objeto,   o   que   nao   exime   a   CONTRATADA   de   suas

responsabilidades contratuais e legais.

10.     DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS

10.1.   Integram  o  presente  CONTRATO,  como  se  aqui  transcritos,  os  documentos  a

seguir especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:

10.1.1.  Edital do Pregao Presencial 04/2022 e seus Anexos;

10.1.2.  Proposta datada de

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12   327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
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11.     DOFORO

11.1.      As dtlvidas  e quest6es  deste  CONTRATO ou  de sua execugao  serao  dirimidas

no Foro da Comarca de Jacarei/SP,  com rentlncia expressa de qualquer outro,  por mais

privilegiado  que  seja.  E  por  estarem  assim,  justos  e  contratados,  assinam  o  presente

instrumento em  2  (duas)  vias de  igual teor e forma,  na  presenea  das testemunhas  que

abaixo assinam.

Jacarei,             de

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
Contratante

EMPRESA
Contratada

Testemunhas:

2022.

Praca  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP     12.327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
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CADASTRO   DOS   RESPONSAVEI_§_

Contrato n°:                    Pregao n°: 04/2022

0bjeto:   Contratagao   de   empresa   especializada   para   a   prestagao   de   servigos   de

produgao e captagao de imagens e sons, ao vivo e gravado, com dedicagao exclusiva de
mao de obra,  sendo o total de 2.350 (duas mil, trezentos e cinquenta) horas mensais de

produgao de contetldo e tecnica; e disponibilizagao de tradutor de libras.

Contratada:

Nome : Paulo Ferreira da Silva

CARGO: Presidente

RG.  no

CPF.no

End.  residencial:

End,comercial:

Fone com.:

E-maj[:

Nome :

CARGO:

RG.  no

CPF.no

End.  residencial:

End.comercial:

Fone residencial:

Fone comercial:

E-mail:

Jacarei,           de

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
Contratante

de 2024'

EMPRESA
Contratada

Pra9a  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP.12`327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

CONTRATANTE:  Camara Municipal de Jacarei

CONTRATADO:

CONTRATO no:

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para a prestagao de servigos de produgao

e captagao de imagens e sons, ao vivo e gravado, com dedicagao exclusiva de mao de obra,

sendo  o  total  de  2.350  (duas  mil,  trezentos  e  cinquenta)  horas  mensais  de  produgao  de

conteddo e tecnica; e disponibilizagao de tradutor de libras.

Pelo presente TERMO, n6s, abaixo identificados:

1.            Estamos cIENTEs de que:

a)           o  ajuste  acima  referido,  seus  aditamentos,  bern  como  o  acompanhamento  de  sua

execugao  contratual,  estarao  sujeitos  a  analise  e  julgamento  pelo  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletr6nico;

b)           poderemos    ter    acesso    ao    processo,    tendo    vista    e    extraindo    c6pias    das

manifestag6es  de  interesse,   Despachos  e  Decis6es,  mediante  regular  cadastramento  no

Sistema  de  Processo  Eletr6nico,  em  consonancia  com  o  estabelecido  na  Resolueao  n°

01/2011  do TCESP;

c)            alem  de  disponiveis  no  processo  eletr6nico,  todos  os  Despachos  e  Decis6es  que

vierem a ser tornados,  relativamente ao aludido processo,  serao publicados no  Diario Oficial

do  Estado,  Caderno  do  Poder  Legislativo,  parte  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao

Paulo,  em  conformidade com  o artigo 90 da  Lei  Complementar n° 709,  de  14 de janeiro de

1993,  iniciando-se,  a  partir de entao,  a  contagem  dos  prazos  processuais,  conforme  regras

do C6digo de Processo Civil;

|i,.;;)
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d) as informae6es pessoais dos responsaveis pela contratante estao cadastradas no m6dulo

eletr6nico do "Cadastro Corporativo TCESP -CadTCESP",  nos termos previstos no Artigo 20

das lnstrug6es n°01/2020, conforme "Declaragao(6es) de Atualizagao Cadastral" anexa (s);

e) 6 de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.            Damo-nos por NOTIFICADOs para:

a)           O  acompanhamento  dos  atos  do  processo ate  seu julgamento final  e  consequente

publicagao;

b)           Se for o caso e de  nosso  interesse,  nos prazos e  nas formas  legais e  regimentais,

exercer o direito de defesa,  interpor recursos e o que mais couber.

Jacarei,              de

AUTORIDADE MAXIMA DO 6RGAO/ENTIDADE:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

de 2022.

RESPONSAVEIS    PELA    HOMOLOGACAO    DO    CERTAME    OU    RATIFICACAO    DA

DISPENSA/lNEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM 0 AJUSTE:

Pelo contratante:
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Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo: Presidente

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

Assinatura..

Enderego eletr6nico: ver.paulinhodoscondutores@jacarei.sp.leg.br
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DECLARACA°DEAR££AU#uEN|:]3£LADEDj£:A?RSE[,CA°D°TCE/SP

Contratanfe:  CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

CNPJ n°:  50.437.516/0001-76

Contratada:

CNPJ  no:

Contrato n°:                           Pregao n°: 04/2022

Data da assinatura:          /        /

Objeto:   Contrataeao   de   empresa   especializada   para   a   prestagao   de   servieos   de

produgao e captaeao de imagens e sons, ao vivo e gravado, com dedicagao exclusiva de
mao de obra,  sendo o total de 2.350 (duas mil, trezentos e cinquenta) horas mensais de

produgao de contetldo e tecnica; e disponibilizagao de tradutor de libras.

Valor:

Declaro,  na qualidade de  responsavel  pela entidade supra epigrafada,  sob as penas da

Lei,    que   os   demais   documentos   originals,    atinentes   a    correspondente    licitagao,

encontram-se  no  respectivo  processo  administrativo  arquivado  na  origem  a  disposigao

do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serao remetidos quando requisitados.

Jacarei,              de de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
Paulo Ferreira da Silva

Presidente

_-.     i.-`.-
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Anexo X - Dados para elaboraeao de eventual contrato

DADOS DA EMPRESA

DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP.12.327-901   -Tel..   (12)3955-2200
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ANEXOXI-MANIFESTACAO   DE   INTERESSE

Caso   haja   interesse   na   participagao   na   presente   licitagao,   solicitamos  o

preenchimento da ficha  abaixo  e  seu  encaminhamento ao  Departamento  de  Licitag6es  e
Contratos  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,   atrav6s  do  tel.:   (12)  3955-2286,  ou  pelo

website  www./.acare/..sp./eg.br,   para  que  possa  receber  eventuais  alterag6es  do  Edital  e

demais informag6es que se fizerem necessarias.

EMPRESA(razaosocialcompleta)

CNPJ

ENDEREeo(completo)

TELEFONE

FAX

PESSOA PARACONTATO

E -MAIL

No do EDITALRETIRADO
PREGAO PRESENCIAL n° 04/2022

DAI A:.                I               I

NOME  E ASSINATURA DO  INFORMANTE:

Nome Assinatura

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel`:   (12)3955-2200
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Anexo Xll -Valor Estimado

0  valor m6dio  apurado  pela  Camara  Municipal  de  Jacarei  para  Confrafagao  de empresa

especializada  para  a  prestagao  de  servigos  de  produgao  e  captagao  de  imagens  e
sons, ao vivo e gravado, com dedicagao exclusiva de mao de obra, sendo o total de
2.350  (duas  mil,  trezentos  e  cinquenta)  horas  mensais  de  produg5o  de  contel]do  e

tecnica,- e disponibilizagao de tradutor de libras nas espeofF.ica96es constarrfes do Anexo

11 -Termo de Refetencia deste Edital.

Item Descrieao
Valor Valor

Mensal Total (12 meses)

01

Contratagao   de   empresa   especializada    para   a

R$ 223,222,94 R$ 2.678,675,34

prestagao  de  servicos  de  produeao  e  captagao  de
imagens e sons,  ao vivo e gravado,  com dedicagao

exclusiva  de  mao  de  obra,  sendo  o  total  de  2.350

(duas  mil,  trezentos e cinquenta)  horas  mensais de

produgao de conteddo e tecnica;  e disponibilizaeao

de tradutor de libras

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel   .   (12)3955-2200
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Anexo XIIl -TERMO DE DESIGNACAO DE FISCAL DO CONTRATO

Contrato no        /

(Pregao Presencial  n° 04/2022)

0  SECRETARIO  DIRETOR  ADMINISTRATIVO  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,

RESOLVE  designar,   conforme  disciplinado  no  artigo  67  da  Lei  de  Licitag6es  o  servidor

abaixo  relacionado,  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execugao  e  o  adequado  cumprimento

das  clausulas  estabelecidas   no  Contrato  n°  _/_,   celebrado  entre  a   CAMARA
MUNICIPAL  DE JACAREl  e a empresa CNPJ  no '   CuJO

ob.]eto  a  a  Contratagao  de  empresa  especializada  para  a  prestagao  de  servi?os  de

produgao e captagao de imagens e sons, ao vivo e gravado, com dedica§ao exclusiva
de  m5o  de  obra,  sendo  o  total  de  2.350  (duas  mil,  trezentos  e  cinquenta)  horas

mensais de produ?ao de conteddo e t6cnica; e disponibiliza?ao de tradutor de libras.

0  Fiscal  devera  acompanhar  "/'n  /oco"  a  execugao  do  objeto  contratado,   apontando  as

eventuais faltas  cometidas  pela  contratada  e,  se  for o  caso,  encaminhar e-mail  a  Gerencia

de Licitag6es e Contratos,  relatando as ocortencias formalmente;

Verificar  o  atendimento   aos   requisitos  de  execu?ao  do  objeto  descritos   no   instrumento

contratual.

Conferir  o  objeto  entregue,  certificando  o  preenchimento  dos  requisitos  estabelecidos  no

edital  com  aqueles  ofertados  na  proposta  adjudicada,  sobretudo  em  relagao  a  marca  e

caracteristicas exigidas.

Verificar se contratada atendeu o prazo determinado no cronograma estabelecido.

Praca  dos  Tres  Poderes>  74  -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)  3955-2200
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Durante    todo    prazo    de    vigencia    do    contrato,    o    fiscal    fica    responsavel    por    seu

acompanhamento, devendo relatar formalmente ao Departamento de Licitag6es e Contratos,

qualquer problema  em  relagao  ao  material  ofertado,  em  tempo  habil  a  adogao  de  medidas

dentro do prazo de garantia ofertado.

DADOS DO FISCAL DESIGNADO:

NOME:

MATRICULA:

RG:

CARGO:

Declaro,   nesta  data,   ciencia  dos  termos  e  condig6es  do  contrato  e  das  consequentes
atribuig6es a mim conferidas.

Jacarei,              de de 2022.

Fiscal do contrato

-,~,--=`-{`\-`
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