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EDITAL DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 002/2017

PROCESSO CM Nº 008/2017

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal, tendo em vista 
autorização do Vereador RODOLFO RODRIGUES MARCONDES - Presidente da CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS-SP, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que às 09h00min do dia 17 (dezessete) de Abril de 2017, em 
Salesópolis/SP, na Sala de Reuniões designada para esta finalidade, sita na Rua Alferes José Luiz 
de Carvalho, 380, Centro, na cidade de Salesópolis, Estado de São Paulo, CEP 08970.000, 
deliberou pela ABERTURA de procedimento licitatório, na modalidade CONVITE, do tipo 
MENOR PREÇO E TÉCNICA, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações 
pertinentes, bem como pelo estabelecido no presente edital e nos seus anexos.

1 OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa idônea para prestar serviços de 
captação de imagens de vídeo, inclusão de legendas e transmissão online, monitoramento de 
acessos e produção de material gravado (som e vídeo) das Sessões Legislativas da Câmara 
Municipal e demais eventos atinentes ao Poder Legislativo como reuniões, sessões 
extraordinárias, audiências Públicas, palestras, devendo disponibilizar os mesmos para acesso 
no site oficial da Câmara em no máximo 24 horas, sendo que os equipamentos  utilizados para a 
realização destes serviços  serão  de responsabilidade da empresa contratada, além de realizar, 
ainda, a manutenção preventiva dos equipamentos de informática,  servidores, serviços de 
instalação e configuração de software e internet, suporte a rede de computadores, suporte 
técnico ao relógio de ponto e câmeras de vigilância e prestar assessoria aos vereadores quanto a 
montagem de fotos e ou informações e sua exibição no telão durante as sessões, conforme as 
necessidades da Câmara Municipal. 

1.2 As transmissões objeto deste Edital seguirão, dentre outras normas legais e contratuais, 
aquelas estabelecidas no Plano Básico (Anexo I).

1.3 Os serviços de manutenção preventiva dos equipamentos de informática seguirão, dentre 
outras normas legais e contratuais, aquelas estabelecidas no Plano Básico (Anexo I). 

2 DO TIPO DE LICITACAO

2.1 A presente Licitação é do tipo “Técnica e Preço”, nos termos do art. 45, § 1º, inciso I, da Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores, sendo considerado o Menor Preço Global Mensal.
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3 DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS
3.1 As empresas interessadas em participar deverão apresentar 02 (dois) envelopes distintos 
e lacrados, sendo:

 ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO
 ENVELOPE 02 – PROPOSTA

3.2 Os dois envelopes contendo a documentação, deverão ser entregues na Secretaria da 
Câmara Municipal de Salesópolis-SP, em horário de expediente (das 08h00min às 12h00min e 
das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira), até às 15h30min do dia 03 de Abril de 
2017, obrigatoriamente assim extremamente identificados:

3.2.1 À CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS-SP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONVITE Nº 002/2017
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE: NOME COMPLETO DA EMPRESA

3.2.2 À CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS-SP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONVITE Nº 002/2017
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA
PROPONENTE: NOME COMPLETO DA EMPRESA

3.4 Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos de 
habilitação e das propostas, e a Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação e 
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local, especificados neste Edital.

3.5 Para efeito de horário de entrega dos envelopes será considerado o do protocolo da 
Secretaria Administrativa do Poder Legislativo.

3.6 A Comissão de Licitação não aceitará envelopes enviados via Correio, destacado que esses 
não serão recebidos em hipótese alguma.

3.7 Toda a documentação apresentada, pertinente à Habilitação e às Propostas, deverá estar 
redigida em português (admitida a citação de termos técnicos em outra língua), datilografada ou 
impressa, em papel sem emendas, ressalvas, entrelinhas ou rasuras em suas partes essenciais, 
rubricada em todas as suas folhas, e, ao fim, assinada por quem tenha capacidade para assumir a 
obrigação em nome da empresa.
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3.8 Todos os valores, preços e custos terão como expressão monetária a moeda corrente 
nacional.
4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar, além das empresas convidadas pela Câmara Municipal da Estância 
Turística de Salesópolis-SP, os demais interessados no ramo correspondente ao objeto do 
presente certame.

4.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

a) Licitantes que estejam suspensas ou impedidas de licitar pelo Tribunal de Contas ou por 
outro órgão da Administração Pública (inciso III do artigo 87, da Lei nº 8.666/93);

b) Consideradas inidôneas por quaisquer órgãos governamentais, autarquias, fundações ou 
sociedades de economia mista (inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93);

c) Que estejam sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação;

d) Que estejam em situação fiscal irregular com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal.

4.3 Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.

4.4 É assegurada a participação nesta Licitação das microempresas e empresas de pequeno 
porte, enquadradas na forma do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações 
posteriores e, ainda, observados os artigos 43, 44 e 45 da mesma Lei e:

4.4.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrarem no disposto na Lei 
Complementar nº. 123/06 terão direito ao prazo previsto no § 1º do Art. 43 da referida Lei para 
regularização de alguma restrição quanto à regularidade fiscal.

4.4.2 De acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, as 
licitantes que desejarem usufruir dos direitos previstos nos Artigos 43 e 44 da mesma Lei 
Complementar deverão apresentar a declaração, conforme o Anexo II deste Edital.

4.4.3 A não apresentação da declaração supracitada não implicará no impedimento da empresa 
licitante de participar do certame licitatório, todavia tais empresas perderão os direitos 
previstos nos artigos 43 e 44 da Lei supracitada. Portanto, as licitantes interessadas deverão 
apresentar a referida declaração durante a Sessão Pública de Abertura do Envelope de 
Habilitação, a qual deverá ser devidamente assinada pelo representante legal da Licitante.



              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
                                   DE SALESÓPOLIS 

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP CEP: 08970-000
        Tel: (11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br

 

4

4.5 O simples fato de participar do certame importa na aceitação incondicional por parte da 
empresa, das normas do presente edital e seus anexos, bem como a sujeição aos regulamentos, 
normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos.

5 DO CREDENCIAMENTO

5.1 Ao Licitante que se fizer representar deverá apresentar documento credenciando seu(s) 
representante(s) para tal fim, com poderes para tomar qualquer decisão relativa às fases do 
procedimento licitatório, inclusive desistência e interposição de recursos, conforme Anexos III 
e IV deste Edital.

5.2 Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela Licitante, mediante 
contrato, procuração ou documento equivalente, para manifestar-se em seu nome.

5.3 Somente o representante credenciado poderá usar da palavra, apresentar reclamações e 
assinar atas, bem como renunciar o direito de interpor recurso.

5.4 O documento de credenciamento deverá ser entregue à Comissão de Licitação no 
momento à parte dos Envelopes, quando a abertura da sessão, bem como deverá o credenciado 
exibir um documento oficial de identidade.

5.5 A não apresentação ou incorreção do documento de que tratam os subitens anteriores 
não implicará na inabilitação da Licitante, mas impedirá o credenciado de manifestar e 
responder pela mesma.

6 DA HABILITAÇÃO

6.1 O Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO deverá ser apresentado com os seguintes documentos 
para a comprovação da Habilitação:

6.1.1 QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e a última alteração em vigor, ou contrato 
consolidado devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;

b) Declaração, para as empresas que se enquadrem, de que a empresa está constituída 
sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo no Anexo II);

c) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
d) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
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e) Cédula de Identidade de um dos diretores, devidamente autenticada;
f) Declaração de que não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
atendimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, relativa ao trabalho 
de menores, conforme modelo (Anexo V); 

g) Declaração de Idoneidade e de Inexistência de Fato Superveniente, assinada pelo 
represente legal de acordo com o modelo (Anexo VI). 

6.1.2 QUANTO À REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal e Previdência Social (INSS), através de 
Certidão Negativa de Débito Conjunta – CND;

b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
através de Certidão Negativa de Débito - CND;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, do domicílio 
ou sede do proponente;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou 
sede do proponente, caso seja contribuinte;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CND (Lei Federal nº 12.440/11).

6.1.3 QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do 
processo licitatório.

6.1.4 QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Declaração, assinada pelo representante legal da Licitante, de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação (Anexo IX);

b) Atestado ou Certidão de Capacidade Técnica, comprovando aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, podendo ser emitidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

6.2 Outras considerações quanto ao processo de Habilitação:

a) Serão inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar, conforme item 3.2 deste 
Edital, quaisquer dos documentos exigidos, ou, se os documentos entregues estiverem 
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incompletos, ilegíveis, inválidos, ou contiverem emendas, rasuras ou outros vícios, que 
prejudiquem a sua capacidade de comprovação;

b) Os documentos necessários para habilitação dos proponentes deverão ser 
apresentados em 01 (uma) via, em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório ou pela Comissão Julgadora de Licitação da Câmara Municipal 
da Estância Turística de Salesópolis-SP, mediante conferência da cópia com o original, 
ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial, em envelope fechado, 
constando na parte frontal, as indicações contidas no item 3.2;

c) Os documentos extraídos via meio eletrônico (internet) serão aceitos após terem sua 
autenticidade conferida por membro da Comissão de Licitação.

6.2.1 Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com 
data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, da data limite estabelecida para o 
recebimento e abertura das propostas, exceto nos casos previstos em Lei.

6.2.2 Os documentos exigidos deverão estar em ordem seqüencial, conforme o solicitado neste 
Edital, com o objetivo de facilitar a sua verificação, a fim de agilizar o procedimento de licitação.

7 DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 O encaminhamento da proposta pressupõe adesão, pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas no Edital.

7.2 A proposta de preços (Envelope – 02) a ser apresentada em 1 (uma) via, em envelope 
lacrado e rubricado, deverá ser entregue em documento original, datilografada ou impressa, 
datada, devendo ser assinada e rubricada em todas as folhas, pelo proponente ou seu 
representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas e rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, e prazos, e ainda conter a razão social, 
bem como, endereço completo e número do CNPJ, obedecendo ao Modelo de Proposta, 
Anexo VII, e a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e os fatores a seguir:

a) descrição clara dos serviços oferecidos, observando as especificações feitas;
b) deverão ser considerados no valor final apresentado, todos os custos, incluindo mão-

de-obra, equipamentos, seguros, encargos sociais, tributos e outras despesas 
correlatas;

c) conter o valor total para os serviços, conforme modelo de proposta em anexo VIII;
d) validade da proposta nunca inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega 

das propostas, de acordo com o § 3º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93. Na contagem do 
prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.



              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
                                   DE SALESÓPOLIS 

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP CEP: 08970-000
        Tel: (11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br

 

7

7.3 Não serão aceitas propostas cuja apresentação do texto possa ensejar dúvidas quanto ao 
seu conteúdo, bem como aquelas que não atenderem ao disposto nas alíneas do subitem 
anterior.

7.4 Não serão aceitas carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou 
omissão da parte do fornecedor, não sendo admitidas retificações de preços ou alterações nas 
condições estabelecidas, uma vez recebidas as propostas.

7.5 O preço do objeto do presente certame deverá respeitar o preço máximo fixado em 
R$2.000,00 (dois mil reais) mensais.

7.6 Os preços válidos na data de abertura da licitação deverão ser cotados em Real, em 
expressão numérica e por extenso, com dois dígitos após a vírgula, não se admitindo cotação em 
moeda estrangeira, sendo de inteira responsabilidade do licitante o preço cotado, não sendo 
levados em consideração erros ou equívocos manifestados após a entrega das propostas.

7.7 Em caso de discordância entre os preços ofertados ou entre a expressão numérica ou por 
extenso prevalecerá a sua expressão por extenso.

8 PROCEDIMENTO

8.1 Os documentos de HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS, relativas a este processo licitatório, 
serão julgadas pela Comissão de Licitação, a qual competirá ainda, na forma da Lei, apreciar, 
informar e decidir sobre tudo o que se refira à licitação, realizar diligências destinadas a 
esclarecer ou a completar a instrução do processo, solicitar esclarecimentos sobre o objeto 
ofertado, bem como requerer ao Presidente da Câmara de Vereadores a convocação de pessoas, 
que ela indicar, para prestar-lhe assessoria.

8.2 Os membros da Comissão e as pessoas que a assessorarem não poderão ter nenhum 
vínculo direto ou indireto, de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, 
com as empresas licitantes interessadas.

8.3 A Comissão poderá suspender ou adiar reunião marcada, de acordo com a necessidade 
verificada.

8.4 DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 1

8.4.1 Na sessão pública para a abertura dos envelopes, inicialmente agendada para às 
16h00min do dia 03 de Abril de 2017, eles serão abertos - procedendo-se, desde logo, à 
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identificação das empresas licitantes e das pessoas credenciadas (uma por empresa), com 
poderes específicos para representá-las.

8.4.2 Abertos os Envelopes nº 1 (um), a documentação será conferida e rubricada pelos 
membros da Comissão e pelos representantes das empresas licitantes presentes, que terão 
acesso aos documentos de forma individualizada, podendo qualquer um deles solicitar o registro 
de observação que julgar conveniente, desde que o faça no momento oportuno, anunciado pela 
comissão de Licitação, sendo intempestiva e, consequentemente, inatendível, qualquer 
reclamação anterior ou posterior.

8.4.3 Serão considerados inabilitados os proponente que:

a) Não apresentarem os documentos exigidos de conformidade com este Edital, em 
Envelopes fechados e rubricados e cujos documentos ou declarações contiverem 
qualquer vício de ordem formal;

b) Deixarem de atender alguma exigência constante do presente Edital.

8.4.4 Após, a Comissão de Licitação Comunicará o resultado da fase de habilitação aos 
Licitantes poder-se-á proceder imediatamente à abertura dos Envelopes n 2 – Proposta, desde 
que todos os Licitantes renunciem, expressamente, ao direito de recorrer da decisão relativa à 
habilitação, nos termos do modelo constante do Anexo IV.

8.4.5 É facultado à Comissão de Licitação, quando julgar necessário, determinar a realização de 
novas sessões públicas para divulgar o resultado de suas decisões.

8.4.6 A inabilitação de licitante, ultimado os possíveis procedimentos recursais, importa em 
preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes da licitação, sendo-lhe então 
devolvido, fechado, o Envelope nº 2, contendo a PROPOSTA. 

8.4.7 Após a fase da habilitação não cabe desistência da proposta, salvo motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
8.5 DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2

8.5.1 Satisfeitas as exigências legais, em sessão pública que for designada pela Comissão de 
Licitação, precederá à abertura do envelope nº 2 (dois), contendo as PROPOSTAS de preços, dos 
proponentes habilitados, devendo o envelope e todas as folhas da proposta serem rubricadas 
pelos membros da Comissão e pelos representantes das empresas licitantes presentes no ato.

8.5.2 Após, a Comissão de Licitação estabelecerá a data da sessão pública, que poderá ser no 
mesmo dia, onde comunicará a decisão final sobre as propostas dos participantes.
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8.6 Ao final de cada sessão da licitação serão lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais 
conterão as ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos licitantes, devendo ser as Atas, 
assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes, após 
lidas e aprovadas por todos.

8.7 Quando não for possível o estabelecimento das sessões públicas referentes ao subitem 
8.4.5, a Comissão de Licitação afixará o resultado das respectivas fases no Quadro Mural do 
Poder Legislativo, localizado no edifício da Câmara de Vereadores da Estância Turística e 
Salesópolis, situada na Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380, Centro, na cidade de Salesópolis. 
Estado de São Paulo, CEP 08970.000

8.8 Se todos os Licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a 
Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram a desclassificação, 
nos termos do art. 48, §3º, da Lei n 8.666/93.

9 DO JULGAMENTO

9.1 Ultrapassada a fase de habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá desclassificar 
os Licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 
ou conhecidos após o julgamento.

9.2 No julgamento das propostas observar-se-á o disposto nos artigos 43 e 44 da Lei n 
8.666/93, sendo que não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas 
neste Edital, nem tampouco as propostas que contiverem apenas oferecimento de redução sobre 
a proposta de menor preço global mensal.

9.3 O não atendimento de qualquer condição ou norma deste Edital caracterizará a 
desclassificação do Licitante.

9.4 Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atenderem as exigências do presente Edital;
b) Apresentarem preços excessivos;
c) Apresente preço unitário simbólico, de valor zero, superestimar ou manifestamente 

inexequível, incompatíveis com os preços de mercado, assim considerados nos termos 
do disposto no art. 44, §3 e no art. 48, inciso II, 1 e 2, da Lei Federal n 8.666/93;

d) Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou 
defeito capazes de dificultar o julgamento;

e) As propostas que contiverem opções alternativas. 
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9.5 As propostas dos licitantes considerados habilitados serão classificadas pela ordem 
decrescente dos preços propostos, considerando vencedor aquele que apresentar o MENOR 
PREÇO MENSAL, respeitado o preço máximo fixado no item 7.5 deste Edital.

9.6 No caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio, em ato público, 
nos termos do parágrafo segundo do artigo 45 da Lei Federal n 8.666/93.

9.7 O referido sorteio realizar-se-á independentemente do comparecimento dos Licitantes, 
circunstância que será registrada em ata.

10 DOS RECURSOS

10.1 Os recursos das decisões da Comissão de Licitação serão apresentados por escrito, na 
forma estabelecida no § 4º, do art. 109, da Lei n 8.666/93, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, 
contados da intimação do Ato ou da data da lavratura de qualquer das Atas, conforme o caso, e 
dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis-SP, por 
intermédio da Comissão de Licitação, registrando-se a data e a hora de sua entrega, que deverá 
ser até as 17h00min do último dia do prazo.

10.2 A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais Licitantes para, querendo, 
impugná-los no prazo de 02 (dois) dias úteis (art. 109, §§ 3º e 6º da Lei nº 8.666/93)

10.3 Impugnado ou não o recurso, a Comissão de Licitação terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para reconsiderar ou não a sua decisão, e neste ultimo caso, o processo instruído será 
encaminhado ao Presidente da Câmara da Estância Turística de Salesópolis-SP, para sua decisão 
final.

10.4 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de Licitante, ou 
contra o julgamento da Proposta, terão efeito suspensivo.

10.5 A intimação dos atos referidos nas alíneas “a” “b”, “c”, e “e” do inciso I, do artigo 109 da Lei 
nº 8.666/93 com suas alterações, será feita mediante publicação na imprensa local e site do 
Legislativo, salvo os casos de habilitação ou inabilitação de Licitante e julgamento das Propostas, 
se presentes os prepostos de todos os Licitantes no ato em que for adotada a decisão, hipótese 
em que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados.

10.6 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

10.7 Não serão conhecidos os recursos enviados via fax ou e-mail ou intempestivos.
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11 HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

11.1 Após a definição da empresa licitante vencedora do presente certame e, encerrada a fase 
de procedimentos recursais, a Comissão submeterá à apreciação do Presidente da Câmara a 
íntegra do processo para decisão, inclusive homologação, se for o caso.

11.2 Homologada a licitação e adjudicado o objeto, a Câmara Municipal de Salesópolis-SP 
convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666/93.

11.3 Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste 
Edital, a Câmara Municipal poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da 
cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.

12 DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

12.1 Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em 
relação à presente licitação, ou ainda impugnar este Edital, na forma estabelecida pelo art. 41, § 
1º, da Lei nº 8.666/93.

12.2 O Presidente da Comissão de Licitação deverá decidir sobre a impugnação, se possível, 
antes da abertura do certame.

13 DO CONTRATO

13.1 A Câmara Municipal de Salesópolis-SP celebrará com a licitante, considerada vencedora 
do pleito, Contrato de Prestação de Serviços, conforme prevê a Lei, nos moldes do Anexo IX.

13.2 O prazo da contratação dos serviços, objeto desta licitação, iniciar-se-á no terceiro dia 
após a assinatura do contrato e seu término se dará em 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite legal permitido, nos termos do art. 57, 
II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

13.4 DA CONTRATADA
13.4.1 A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.
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13.4.2 A inadimplência da contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento nem 
poderá onerar o objeto do contrato.

13.5 RESCISÃO

13.5.1 Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77, da Lei n 8666/93.

13.5.2 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/93, 
garantida a prévia defesa, constituem motivos para a rescisão do Contrato:

a) não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, principalmente 
quanto às especificações do objeto contidas neste edital;

b) o atraso injustificado no início do serviço e ainda a paralisação sem justa causa e prévia 
comunicação ao Contratante;

c) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, comprovadas por meio de registro 
próprio efetuado pelo Setor Administrativo da Câmara Municipal de Salesópolis-SP, 
através de funcionário responsável;

d) a decretação de falência;

e) a dissolução da sociedade;

f) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado e impeditivo 
da execução do objeto deste Contrato, sem prejuízo do disposto no § 2°, do art. 79 da Lei 
n° 8.666/93;

g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade do contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere este Contrato, sem prejuízo do disposto no § 2° , do art. 79, 
da Lei n° 8.666/93; e

h) subcontratação, cessão ou transferência, sem autorização da contratante. 

13.6 FISCALIZAÇÃO
13.6.1 A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por 
parte da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis-SP, através de responsável 
designado para tanto, a quem competirá comunicar falhas porventura constatadas.

13.6.2 A fiscalização do que trata o subitem 13.6.1, será exercida no interesse da Câmara 
Municipal.
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13.6.3 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela Contratada, sem qualquer ônus para a Câmara Municipal.

13.6.4 Qualquer fiscalização exercida pela contratante, feita em seu exclusivo interesse, não 
implica corresponsabilidade pela inexecução do contrato, e não exime a contratada de suas 
obrigações pela perfeita execução do contrato.

13.6.5 A fiscalização da Câmara Municipal, em especial, terá o dever de verificar a qualidade dos 
serviços a serem prestados, podendo exigir alterações quando este não atender os termos do que 
foi proposto e contratado, sem que assista à contratada qualquer indenização pelos custos dai 
decorrentes.

13.7 CRITÉRIO DE REAJUSTE

13.7.1 O preço pelo qual será contratada a prestação do serviço não será reajustado durante o 
primeiro ano, e somente poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada, acompanhada de 
comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências 
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, com 
vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso 
II, da Lei nº 8.666/93 e observadas as Cláusulas deste instrumento.

14 DAS PENALIDADES

14.1 São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, e demais normas 
pertinentes, em especial:

a) Pela inexecução parcial do contrato a Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Salesópolis-SP poderá aplicar pena de advertência e multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do serviço não prestado.

b) No caso de reincidência com relação ao disposto na alínea “a”, a Câmara Municipal poderá 
rescindir o contrato.

c) Pela inexecução total do contrato a Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Salesópolis-SP poderá aplicar também, separadamente ou conjuntamente, as seguintes 
sanções:

I – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, cuja importância deverá ser 
recolhida, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, junto a 
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Tesouraria do Município de Salesópolis-SP, sob pena de ser incursa no inciso IV, do artigo 87, 
da Lei n 8.666/93;

        II – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Salesópolis-SP, por prazo não superior a 02 
(dois) anos;

         III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou pelo prazo estipulado pela 
própria autoridade, quando da aplicação de tal penalidade, considerando-se, para tanto, a 
gravidade de cada caso e suas peculiaridades, observado o limite de cinco anos.

14.2 A Licitante, que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de suspensão de 
seu direito de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

14.3 Na aplicação de sanções administrativas serão admitidos os recursos previstos em Lei.

15 PAGAMENTO E DOTAÇÃO

15.1 O preço a ser pago pela Câmara Municipal de Salesópolis-SP, referente aos serviços 
descritos no item 1, serão realizados até o dia 10 do mês subsequente ao da efetiva transmissão.

15.2 Os pagamentos serão feitos contra nota de empenho, mediante a apresentação de Nota 
Fiscal, na Secretaria da Câmara Municipal.

15.3 A Câmara Municipal efetuará as retenções legais, caso necessário, conforme legislação 
vigente.

15.4 Os recursos orçamentários destinados ao pagamento do objeto licitado estão previstos à 
conta de dotação abaixo:

01.01 - Poder Legislativo
01.031.0001.2001 – Atividade do Legislativo

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

16 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS
16.1 Os serviços de transmissão das Sessões Legislativas da Câmara Municipal, e demais 
eventos atinentes ao Poder Legislativo como reuniões, sessões extraordinárias, audiências 
Públicas, palestras, dentre outros da mesma espécie, deverão ser efetuados da seguinte forma:



              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
                                   DE SALESÓPOLIS 

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP CEP: 08970-000
        Tel: (11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br

 

15

a)  A empresa contratada deverá oferecer um técnico para as transmissões, nas 
dependências da Câmara Municipal, devendo o técnico comparecer com antecedência de 
1 (uma) hora para a configuração dos equipamentos necessários à boa realização dos 
serviços;

b) No caso de manutenção preventiva dos equipamentos de informática, servidores, serviços 
de instalação e configuração de software, suporte a rede, desenvolvimento e suporte de 
Web Design e suporte técnico, relógio de ponto e câmeras de vigilância, a empresa 
contratada deverá responder à solicitação da CONTRATANTE, enviando um técnico 
responsável, no prazo máximo de 3 (três) horas.

16.2     A CONTRATADA deverá interagir com as empresas locadoras de software contratadas 
pela Câmara e com aqueles referentes ao sistema AUDESP, de maneira a auxiliar na solução de 
problemas técnico-operacionais junto aos mesmos.

16.3 O descumprimento dos prazos deste capítulo, se reiterados, configuram descumprimento 
contratual por parte da CONTRATADA, salvo motivo de força maior, devidamente justificada e 
acatada pela câmara Municipal.

16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 O presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidos junto à Secretaria da Câmara 
Municipal de Salesópolis-SP, situada no endereço descrito no preâmbulo do presente ou pelo site 
http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br

16.2 As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 
obrigarão a todos os Licitantes, devendo ser publicadas na imprensa local e no site do Legislativo 
http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das Propostas.

16.3 A Câmara Municipal reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no 
todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e do interesse público, 
nos termos do art. 49, da Lei n° 8.666/93.

16.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, observando-se 
as orientações legais, doutrinárias e/ou jurisprudenciais sobre o tema em discussão.

16.5 É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documentos ou informações que deveria constar obrigatoriamente da proposta.

16.6 Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:
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Anexo I – Plano Básico;

Anexo II – Modelo de Declaração de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP);

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo IV – Modelo de Termo de Renúncia;

Anexo V - Modelo de Declaração (atende Art. 7°, Inciso XXXIII da CF);

Anexo VI - Modelo de Declaração de Idoneidade;

Anexo VII – Modelo de Proposta;

Anexo VIII – Minuta de Contrato.

Anexo XI – Modelo de Declaração – Qualificação Técnica

16.7 As proponentes deverão certificar-se de todos os fatores que influenciarão a execução dos 
serviços. Não serão levados em consideração quaisquer argumentos posteriores, baseados no 
desconhecimento dessas condições.

16.8 A Câmara não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão em relação a 
qualquer serviço, para efeito de alterações dos preços ofertados.

Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, em 24 de fevereiro de 2017.

CLAUDIO DO PRADO MORAES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDSON LOPES CERQUEIRA                                               NILSON SATOLU IMAMUR            
Membro                                                                                                 Membro
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PROCESSO LICITATÓRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

CONVITE Nº 002/2017
PROCESSO CM Nº 008/2017 

ANEXO I

PLANO BÁSICO

1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, 
MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAVADO (SOM E VÍDEO) DAS SESSÕES 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL E DEMAIS EVENTOS ATINENTES AO PODER 
LEGISLATIVO COMO REUNIÕES, SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, 
PALESTRAS, ETC., MEDIANTE OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, NOS MOLDES ABAIXO:

A) TRANSMISSÃO LOCAL DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, COM INÍCIO ÀS 19H00MIN 
(DEZENOVE HORAS), REALIZADAS ÀS SEGUNDAS-FEIRAS, SEM HORÁRIO PARA 
TÉRMINO, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, NO PERIODO QUE 
COMPREENDE A SESSÃO LEGISLATIVA, CONFORME DISPÕE O REGIMENTO INTERNO 
DA CÂMARA, E NOS DEMAIS EVENTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL.

2 – O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDÔNEA PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE VÍDEO, INCLUSÃO DE LEGENDAS E 
TRANSMISSÃO ONLINE, MONITORAMENTO DE ACESSOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL 
GRAVADO (SOM E VÍDEO) DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL E DEMAIS 
EVENTOS ATINENTES AO PODER LEGISLATIVO COMO REUNIÕES, SESSÕES 
EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PALESTRAS, DEVENDO DISPONIBILIZAR OS 
MESMOS PARA ACESSO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA EM NO MÁXIMO 24 HORAS, SENDO QUE 
OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DESTES SERVIÇOS  SERÃO  DE 
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, ALÉM DE REALIZAR, AINDA, A 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,  SERVIDORES, SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E INTERNET, SUPORTE A REDE DE 
COMPUTADORES, SUPORTE TÉCNICO AO RELÓGIO DE PONTO E CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E 
PRESTAR ASSESSORIA AOS VEREADORES QUANTO A MONTAGEM DE FOTOS E OU 
INFORMAÇÕES E SUA EXIBIÇÃO NO TELÃO DURANTE AS SESSÕES, CONFORME AS 
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. 

B) NO CASO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
SERVIDORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, 
SUPORTE A REDE, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE DE WEB DESIGN E SUPORTE 
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TÉCNICO, RELÓGIO DE PONTO E CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, A EMPRESA 
CONTRATADA DEVERÁ RESPONDER À SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, ENVIANDO 
UM TÉCNICO RESPONSÁVEL, NO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) HORAS APÓS A 
SOLICITAÇÃO.

2 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA A TRANSMISSÃO:

2.1 A transmissão será efetuada ao vivo, no local em que as sessões ocorrerem;

2.2 A Licitante vencedora deverá verificar no local a existência de todas as condições técnicas 
necessárias para realização do objeto de que trata a presente licitação;

2.3 Correrá por conta da licitante vencedora todos os encargos com possíveis contratações 
técnicas que visem a transmissão pretendida pelo Legislativo, cabendo a este último somente a 
disponibilização de local para tanto;

2.4 É obrigatória a realização por parte da licitante vencedora de visita técnica, antes ou após 
a assinatura do contrato, visando verificar as condições técnicas para atingir o objeto contratado, 
no prazo de 3 (três) dias.
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PROCESSO LICITATÓRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

CONVITE Nº 002/2017
PROCESSO CM Nº 008/2017

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(EPP)

__________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ n° ______________________, com 
sede na _______________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, 
infra-assinado, e para os fins do Processo Licitatório – Convite n° ____________/2017, DECLARA em 
conformidade com o previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 
2006, estar enquadrada como (Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP) e ter a 
receita bruta equivalente.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

......................................., ................. de ........................................... de 2017.

              

____________________________________
                    (assinatura do representante legal da empresa e carimbo CNPJ da empresa)
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PROCESSO LICITATÓRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

CONVITE Nº 002/2017
PROCESSO CM Nº 008/2017

ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento a empresa _______________________________________ (nome 
legível), inscrita no CNPJ n ___________________________, com sede na Rua ______, n _____, Bairro 
___________, Cidade ___________, Estado _______, representada, pelo Sr. _____________ (nome legível), 
_______________ (estado civil), __________________, (profissão), portador da carteira de identidade RG n 
__________________, e inscrito no CPF N ___________________, ______________ (residência, Município, 
Estado), com poderes específicos para representá-lo junto à Câmara Municipal da Estância 
Turística de Salesópolis-SP, no Processo Licitatório – Convite n° ________/2017, podendo assinar 
propostas, examinar e visar documentos e propostas das demais licitantes, ratificar proposta da 
outorgante, retirá-la, assinar atas, firmar documentos, deliberar, concordar, transigir, renunciar, 
impugnar e recorrer.

Salesópolis-SP, __________ de _____________________ de 2017.

____________________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal

OBS.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
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PROCESSO LICITATÓRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

CONVITE Nº 002/2017
PROCESSO CM Nº 008/2017

ANEXO IV

TERMO DE RENÚNCIA

(Lei nº 8.666/93 – art. 43, III)

A(s) empresa(s) abaixo identificada(s), participante(s) do Processo Licitatório - 
Convite nº 002/2017, por seu(s) representante(s) credenciado(s), perante a Comissão de 
Licitação, declara(m), na forma e sob a pena da Lei nº 8.666/93, que não pretende(m) recorrer 
da decisão da Comissão que julgou os documentos da ________________________________ 
(Habilitação/Proposta) RENUNCIANDO, EXPRESSAMENTE, ao direito de recurso e ao prazo 
respectivo, concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório.

......................................., ................. de ........................................... de 2017.

____________________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal

LICITANTE ASS. REPRESENTANTE

OBS.: A apresentação deste termo é facultativa.
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PROCESSO LICITATÓRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

CONVITE Nº 002/2017
PROCESSO CM Nº 008/2017

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO (Atende ao art. 7º, inciso XXXIII, da CF)

____________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ n ______________________, com sede na 
_______________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, e para os fins do Processo Licitatório – Convite n° ___________/2017, DECLARA, sob as 
penas da Lei que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos, conforme 
art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

......................................., ................. de ........................................... de 2017.

_________________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa e carimbo CNPJ da empresa)
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PROCESSO LICITATÓRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

CONVITE Nº 002/2017
PROCESSO CM Nº 008/2017

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

____________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ n ______________________, com sede na 
_______________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, e para os fins do Processo Licitatório – Convite ________/2017, DECLARA, sob as penas 
da Lei que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do 
inciso IV do artigo 87 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como 
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à licitação, que venha alterar a atual situação 
quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

DECLARO ainda, expressamente e sob as penalidades da Lei, que:

a) detenho conhecimento de todos os parâmetros e elementos do objeto da licitação e 
que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra;

b) inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores;

c) não estou inadimplente com fornecimento de itens, nem descumpri quaisquer 
contratação junto à Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal;

____________________________________
(assinatura do representante legal da empresa e carimbo CNPJ da empresa)
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PROCESSO LICITATÓRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

CONVITE Nº 002/2017
PROCESSO CM Nº 008/2017

ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA

Empresa : .................................................................................................................
CNPJ : ..................................................................................................................
IE : ..................................................................................................................
Endereço : .................................................................................................................
Telefone/Fax : ..................................................................................................................
e-mail : .................................................................................................................

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL MENSAL

01

TRANSMISSÃO LOCAL DAS SESSÕES PLENÁRIAS 
ORDINÁRIAS ÀS SEGUNDAS-FEIRAS, COM INÍCIO ÀS 
19H00MIN, QUE VENHAM A SER REALIZADAS PELA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, NO PERÍODO 
DEFINIDO PELO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 
COMO SESSÃO LEGISLATIVA E OUTROS, A SER PAGO 
MENSALMENTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIDORES, 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 
SOFTWARE, SUPORTE A REDE, DESENVOLVIMENTO E 
SUPORTE DE WEB DESIGN E SUPORTE TÉCNICO, RELÓGIO 
DE PONTO E CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, CONFORME AS 
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

PREÇO GLOBAL MENSAL POR EXTENSO: 
........................................................................................................................................................................................

PRAZO DE VALIDADE: ..............(...........................) DIAS

IMPORTANTE: A Câmara Municipal se reserva ao direito de adquirir ou rejeitar o material 
licitado, desde que haja conveniências para seus serviços. 

Assinatura do Proponente e Carimbo da Empresa
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PROCESSO LICITATÓRIO - MODALIDADE CONVITE Nº _________/2017
CONTRATO Nº XXXX/2017, de XX de XXXXX de 2017 

ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO

De um lado a CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS-SP, com sede 
na Rua Alferes José Luiz de Carvalho, n° 380, Centro, na cidade de Salesópolis, inscrita no CNPJ 
sob n° 46.000.451/0001, devidamente representada pelo seu Presidente: RODOLFO 
RODRIGUES MARCONDES, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 46.826.501-6 SSP-SP inscrito 
no CPF/MF sob o nº 328.104.308-96 com endereço na Estrada da Grama, SN, Bairro da Grama, 
Salesópolis, na cidade de Salesópolis, Estado de São Paulo, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado (NOME DA EMPRESA), com sede em (xxx), na Rua (xxx), nº 
(xxx), Bairro (xxx), CEP: (xxx), no Estado (xxx), inscrita no CNPJ sob o nº (xxx), neste ato 
representada pelo seu Diretor (xxx), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), R.G. nº (xxx), 
C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), Bairro: (xxx), CEP: (xxx), Cidade 
(xxx), no Estado (xxx), doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e acertado o 
presente contrato, que se rege pelas Cláusulas e Condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa idônea para prestar 
serviços de captação de imagens de vídeo, inclusão de legendas e transmissão online, 
monitoramento de acessos e produção de material gravado (som e vídeo) das Sessões 
Legislativas da Câmara Municipal e demais eventos atinentes ao Poder Legislativo como 
reuniões, sessões extraordinárias, audiências Públicas, palestras, devendo disponibilizar os 
mesmos para acesso no site oficial da Câmara em no máximo 24 horas, sendo que os 
equipamentos utilizados para a realização destes serviços serão de responsabilidade da empresa 
contratada, além de realizar, ainda, a manutenção preventiva dos equipamentos de informática,  
servidores, serviços de instalação e configuração de software e internet, suporte a rede de 
computadores, suporte técnico ao relógio de ponto e câmeras de vigilância e prestar assessoria 
aos vereadores quanto a montagem de fotos e ou informações e sua exibição no telão durante as 
sessões, conforme as necessidades da Câmara Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E RENOVACAO

2.1 O prazo do presente contrato terá início a partir do terceiro dia após a assinatura do mesmo 
e seu término se dará em 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, desde que observadas as 
disposições dos § 1º e 2º, do art. 57 da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3.1 A lavratura do presente contrato decorre da realização do devido Processo Licitatório, na 
modalidade Convite, nº ________/2017, com fundamento na Lei n 8.666/93, e suas alterações, bem 
com na legislação pertinente à matéria.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO

4.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia mensal de R$ (xxx), pelas 
transmissões das Sessões Ordinárias e outros atos do Legislativo, sendo o vencimento todo 10º 
(décimo) dia útil do mês subsequente a dos serviços prestados, e será feitos contra nota de 
empenho, mediante apresentação de fatura/nota fiscal dos serviços que deverá ser entregue até 
o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente, devendo a despesa correr à conta da dotação 
orçamentária: 

01.01 - Poder Legislativo
01.031.0001.2001 – Atividade do Legislativo

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.2 No mês de início do contrato, o pagamento, do valor ajustado, será proporcional aos dias do 
mês de vigência. 

4.3 A CONTRATANTE poderá deduzir ou suspender o valor a ser pago ou enquanto pendente a 
liquidação de qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, se ocorrer incidência de multa ou 
indenização prevista neste contrato, sem gerar direito algum à CONTRATADA a título de 
reajustamento de preços ou correção monetária.

4.4 A CONTRATANTE efetuará as retenções legais, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE

5.1 O valor do presente contrato será fixo e irreajustável durante o primeiro ano da vigência do 
contrato, podendo ser reajustado, caso ocorra prorrogação, em conformidade com a Lei Federal 
nº 8.666/93, e posteriores alterações, e de acordo com a variação do IGPM – Índice Geral de 
Preços do Mercado. 

CLÁSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

61. DA CONTRATADA

6.1.1 A CONTRATADA obriga-se a transmitir as sessões ordinárias da Câmara Municipal da 
Estância Turística de Salesópolis, sendo que as sessões se realizam às segundas-feiras, a partir 
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das 19h00min (dezenove horas), ou em dia útil imediatamente posterior quando aquele se tratar 
de feriado ou quanto decretado ponto facultativo. Obriga-se, também, a realizar demais eventos 
atinentes ao Poder Legislativo como reuniões, sessões extraordinárias, audiências Públicas, 
palestras, etc., mediante operação dos equipamentos desta Casa Legislativa.

6.1.2 A CONTRATADA se obriga a transmitir as sessões da Câmara ao vivo, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, o qual a CONTRATANTE será cientificada imediatamente, assim como se 
responsabilizará por todos os prejuízos a que possa dar margem.

6.1.3 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar as gravações das sessões e demais atos 
gravados, sem interrupções ou oscilação de sinal, no site da Câmara Municipal – 
www.camarasalesopolis.sp.gov.br, em até dois dias após a transmissão.

6.1.4 A CONTRATADA fica obrigada a realizar a manutenção preventiva e dos equipamentos de 
informática, servidores, serviços de instalação e configuração de software, suporte a rede, 
desenvolvimento e suporte de Web Design e suporte técnico, relógio de ponto e câmeras de 
vigilância, conforme as necessidades da Câmara Municipal.

6.1.5 A CONTRATADA, em relação à manutenção preventiva dos equipamentos de informática, 
fica obrigada a responder à solicitação da CONTRATANTE, enviando um técnico responsável, no 
prazo máximo de 3 (três) horas.

6.1.6 A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE de qualquer anormalidade 
que interfira no bom andamento do objeto do presente contrato.

6.1.7 A CONTRATADA responderá por todas as despesas decorrentes da execução do contrato, 
frente a seus funcionários, às instalações internas e externas da CONTRATANTE, equipamentos 
técnicos, mantendo, durante o período de vigência do presente contrato, a garantia e 
manutenção do serviço compatível com a licitação. 

6.1.8 A CONTRATADA se responsabilizará pelas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas 
dos funcionários por ela contratados, mesmo que sejam utilizados pela CONTRATANTE, sendo 
ainda obrigada a manter, durante a execução do contrato, as condições de regularidade fiscal 
exigidas no Processo Licitatório, Modalidade Convite, nº _______/2017, sob pena de rescisão do 
contrato, devendo apresentar as documentações exigidas sempre que solicitada pela 
CONTRATANTE.

6.1.9 A CONTRATADA em nenhuma hipótese poderá subcontratar os serviços objeto do presente 
contrato sem autorização expressa da CONTRATANTE, obrigando-se no caso de venda ou 
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qualquer forma de alienação de sua empresa a fazer respeitar, pelo seu sucessor, todas as 
Cláusulas do presente contrato, dando-se ciência à CONTRATANTE.

6.2 DA CONTRATANTE

6.2.1 A CONTRATANTE deverá permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA para a execução 
dos serviços de instalação e difusão, bem como prestar todas as informações necessárias para o 
bom desempenho dos serviços contratados.

6.2.2 Pagar as despesas inerentes ao Contrato, no valor, condições e situações estipuladas.

6.2.3 Vencido o prazo de que trata a Cláusula 4.1, deste contrato, sem que a CONTRATANTE 
tenha efetuado o pagamento, o valor devido será atualizado monetariamente, entre as datas 
previstas e a efetiva do pagamento de acordo com a variação pro-rata do IGP-M.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte 
da CONTRATANTE, por representante da Diretoria Administrativa, devidamente designado, a 
que competirá comunicar as falhas constatadas e solicitar a correção das mesmas.

7.2 A fiscalização será de interesse da CONTRATANTE.

7.3 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

7.4 Qualquer fiscalização exercida pela CONTRATANTE, feita em seu exclusivo interesse, não 
implicará corresponsabilidade pela execução do contrato e não exime a CONTRATADA de suas 
obrigações pela fiscalização e perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 O descumprimento parcial ou total, de qualquer das Cláusulas contidas no presente contrato 
sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantindo a prévia e ampla 
defesa em processo administrativo.

8.2 Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas:

a) advertência;
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b) aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) do Valor Global do Contrato, 
nos seguintes casos:

- quando os serviços não forem executados de acordo com as especificações da 
proposta apresentada e do contrato.

- Pela execução parcial do que foi proposto e contratado.

- Pelo descumprimento de Cláusula deste contrato ou norma de legislação pertinente.

c) suspensão do direito de licitar num prazo de até 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, sem prejuízo do 
que estipulam os art. 87 e 88 e incisos da Lei nº 8.666/93.

e) Em caso de não transmissão integral de sessão ordinária, a CONTRATADA pagará o valor 
de 25% (vinte e cinco) por cento do valor mensal da remuneração devida, a título de 
multa, a ser deduzida na parcela devida pela CONTRATANTE.

8.3 As multas previstas neste Contrato não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de indenizar por perdas e danos, decorrentes das 
infrações cometidas.

8.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual.

8.5 As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de providências por parte da 
CONTRATANTE, na observância de suas obrigações que diretamente influam no cumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, ou ainda, no caso de força maior devidamente 
comprovada.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

a) Por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93, 
no que couber;

b) Amigavelmente, por acordo comum entre as partes, mediante aviso escrito, com 30 
(trinta) dias de antecedência, sem que sejam obrigados a responder por ônus ou prejuízos 
resultantes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

c) Pela CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
que assista a contratada direito à indenização, quando esta:
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1. Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;
2. Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 
3. Transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a autorização da 

CONTRATANTE;
4. Judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Respeitadas as disposições deste contrato, passam a fazer parte integrante do mesmo, e 
terão plena validade entre as partes contratantes, o Edital do Processo Licitatório - Convite nº 
002/2017 e seus anexos, bem como a PROPOSTA comercial a CONTRATADA.

10.2 Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como 
regularmente feitas, se entregues ou enviadas à CONTRATADA por carta protocolada, fax ou e-
mail.

10.3 Durante a vigência deste contrato, a CONTRADADA se obriga a manter todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no Edital do certame.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da 
comarca de Salesópolis/SP, em detrimento de quaisquer outra.

11.2 Por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.
       

Câmara do Município da Estância Turística de Salesópolis, data.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:                                                                                                           Testemunhas: 
__________________________________________                                           ____________________________________________
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PROCESSO LICITATÓRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

CONVITE Nº 002/2017
PROCESSO CM Nº 008/2017

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

____________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ n ______________________, com sede na 
_______________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, e para os fins do Processo Licitatório – Convite ________/2017, DECLARA, sob as penas 
da Lei que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

____________________________________
(assinatura do representante legal da empresa e carimbo CNPJ da empresa)
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PROCESSO LICITATÓRIO
 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

CONVITE Nº 002/2017
PROCESSO CM Nº 008/2017

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

CÂMARA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS / SP
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, nº 380 – Centro. CEP: 89.700-000
CARTA CONVITE nº 002/2017

Recebi, em sua íntegra, o Termo de Edital do Convite supracitado da CÂMARA DO MUNICÍPIO DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS-SP, (em uma via), e estou ciente do encerramento para 
entrega da proposta e documentação. E que havendo omissão na questão da proposta respectiva, 
não caberá interposição de recursos ou qualquer tipo de reclamação e ou indenização ao 
proponente. 

Empresa: 
Representante legal: 
RG: 

Data: ____/_____/_______
Horário: _______________


