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EDITAL EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 

NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 E 
ART. 48 DA COMPLEMENTAR 147/14. 

 
 

CONVITE Nº 001/2022 

PROCESSO INTERNO CM Nº 023/2022 

TIPO “MENOR PREÇO” 

 

 

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa idônea para prestar 
serviços de captação de imagens de vídeo 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 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. 
 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 26/04/2022. 
 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14:15 HORAS 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 
 
Sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis localizada na Rua Alferes 
José Luiz de Carvalho, 380, Centro, Salesópolis/SP, CEP: 08970-000, no telefone: (11) 4696-
1333. A sessão será conduzida pela Comissão de Licitação, designados por meio da Portaria 
da Mesa n° 003/2022. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 
serão recebidos pela mencionada Comissão na sessão de processamento, logo após o 
credenciamento dos interessados. 
 
ESCLARECIMENTOS: Sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis 
localizada na Rua Alferes José Alferes Luiz de Carvalho, 380, Centro, Salesópolis/SP, CEP: 
08970-000, no telefone: (11) 4696-1333, site: www.camarasalesopolis.sp.gov.br. 
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A Excelentíssima Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis 
torna público que se acha aberta nesta Câmara Municipal, licitação na modalidade CONVITE, 
conforme estabelecido neste instrumento convocatório. 
 
Este certame será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 
n° 123/06 e art. 48 da Lei Complementar n° 147/14, assim como por alterações posteriores e 
demais legislações pertinentes aplicáveis ao caso. 
 
Integram este Edital os Anexos de I a IX.  

 

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento 
convocatório, bem como as do Anexo I – Termo de Referência. 
 
A despesa total é estimada em R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais) sendo 
que este valor global estimado onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados 
pela seguinte rubrica: Funcional Programática: 01.031.000.1020 – Legislativo - Elemento: 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
Não serão aceitas propostas com valores maiores que os estabelecidos acima como 
limite total do objeto desta licitação. 
 
 
1. CONSIDERAÇÃO INICIAL – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
1.1. O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas 

condições, acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 
1.2. A prestação dos serviços deverá ocorrer na sede da Câmara Municipal, presencialmente, 

de maneira que ele possa ser fiscalizado por vereadores e servidores e, também, atender 
às necessidades do serviço. 

 
1.3.  As transmissões, objeto deste Edital, seguirão, dentre outras normas legais e contratuais, 

aquelas estabelecidas no Termo de Referência. 
 

1.4.  Os serviços de manutenção preventiva dos equipamentos de informática seguirão, dentre 
outras normas legais e contratuais, aquelas estabelecidas no Termo de Referência. 

 
2. PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 Somente poderão participar deste CONVITE empresas que atenderem a todas as 
exigências deste edital e estiverem, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como Microempresas-ME, Empresas de 
Pequeno Porte EPP e Microempreendor individual – MEI.  
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2.1.1 Quando não comparecer interessados ou não houver um mínimo de 3 (três) 
fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de 
pequeno porte sediados local ou regionalmente, e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório o responsável convocará as demais 
licitante(s) para participar (em) do certame, conforme art. 49, inciso II da Lei 
Complementar 123/06. 

 
2.1.2 Entende-se como empresa sediada no local, aquela que possua registro cadastral na 
Cidade de Salesópolis-SP. 
 
2.2 Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

 
2.4 Não será permitida a participação de empresas: 

 
2.4.1 Estrangeiras que não funcionem no País; 

 
2.4.2 Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
2.4.3 Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta 
Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações; 

 
2.4.4 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 
3. CREDENCIAMENTO 

 
3.1 Por ocasião da fase de credenciamento, os licitantes deverão observar as seguintes 
disposições: 
 
3.1.1 – Quanto aos representantes: 
 

        a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, dirigente ou assemelhado), 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
 
        b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 
particular do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para 
formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, 
bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento 
particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma 
estipulada no subitem “a”; 
   
        c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-
se exibindo documento oficial que contenha foto; 
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       d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta 
escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do 
menor preço; 
 
       e) Encerrada a fase de credenciamento, não serão admitidos credenciamentos de 
eventuais licitantes retardatários; 
 
       f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

 
3.1.2 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

 
Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer 
fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 
Anexo II deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
 
3.1.3 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

 
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos 
direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de 
acordo com o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos 
Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
 
4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 
dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes 
dizeres: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

5. PROPOSTA 
 

5.1 O Anexo VIII deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, digitado, impresso ou 
preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem ofertas 
alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 

DENOMINAÇÃO DA EMPRESA 
ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA 
CONVITE N° 001/2022 
PROCESSO CM N° 023/2022 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS 

DENOMINAÇÃO DA EMPRESA 
ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO 
CONVITE N° 001/2022 
PROCESSO CM N° 023/2022 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS 
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5.2 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
 
5.3 Deverão estar consignados na proposta: 
 
5.3.1 - A denominação, endereço/CEP, telefone, e-mail e CNPJ do licitante; 
 
5.3.2 - Preço unitário e valores totais/anuais dos itens em algarismos, e preço unitário por 
extenso, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, 
todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim 
como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do 
objeto da presente licitação: 

 
a) O preço ofertado será fixo e irreajustável, com exceção das permissões legais de 

realinhamento de preços e instrumentos congêneres, devidamente formalizados, 
fundamentados e aceitos pela câmara Municipal, e deverá corresponder aos 
valores finais, considerados benefícios tais como isenções, imunidades ou outros 
de qualquer natureza; 
 

b) Será permitida a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da 
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 (e suas alterações), que deverá 
ser comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante. 

 
5.3.3 - Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 
sua apresentação; 
 
5.3.4 - Declaração impressa na proposta de que os serviços ofertados atendem todas as 
especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência; 
 
5.3.5 - Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os 
custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre 
outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro; 
 
6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
Para a habilitação todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
deverão apresentar a Documentação Completa, na seguinte conformidade: 
 

6.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
 
Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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a) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
 

b) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
 

c) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do Envelope nº 2 - 
Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento. 

 
6.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 
 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a 
apresentação das seguintes certidões: 
 
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 
de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; 
 
c2) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação da 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria do 
Estado da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. 

 
c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, 
expedida pela Secretaria Municipal de Finanças; 
 

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a 
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva 
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de 
Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e 
à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011; 
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g) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
 
g1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério desta Câmara, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
g3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.2, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os 
atos referentes ao procedimento licitatório. 
 

6.3 – DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
a) Declaração do licitante, preferencialmente elaborada em papel timbrado e subscrita 

por seu representante legal, de que observa o disposto no inc. XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal, relativo à proteção ao trabalho do menor e do adolescente, 
conforme modelo (Anexo VI deste Edital); 

 
6.4 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
6.4.1 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do 
original para que seja autenticado pelos membros da Comissão de Licitação no ato de sua 
apresentação; 
 
6.4.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
 
6.4.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta 
Câmara Municipal aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas; 
 
6.4.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz; 
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a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de 
ambos os estabelecimentos.  

 
6.4.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação 
do licitante; 
 
 6.4.6 – A Comissão de Licitação diligenciará efetuando consulta direta na internet nos sites 
dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 
eletrônico. 
 
7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela 
fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em 
que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1. 
 
7.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão à Comissão de Licitação 
os envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a 
Documentação de Habilitação. 
 
7.3 - O julgamento será feito pelo critério de menor preço global, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 
 
7.3.1- Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor do serviço por extenso. As 
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

 
7.4 - A análise das propostas pela Comissão de Licitação visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

   
7.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertada 
pelos demais licitantes; 
 
7.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
 
7.5 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Comissão de Licitação dará 
por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 

 
7.6 - As propostas classificadas serão selecionadas, com observância dos seguintes critérios: 
 
7.6.1- Seleção da proposta de menor preço e, se não microempresa ou de pequeno porte, das 
demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela; 
 
7.7 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
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7.7.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta melhor classificada, desde que esta não seja microempresas e 
empresas de pequeno porte; 
 
7.7.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada, 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora, situação em que 
sua proposta será declarada a vencedora; 
 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 
nova proposta, sob pena de preclusão; 
 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 7.7.1 será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 
proposta; 

 
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 
igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

 
7.7.3- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor proposta 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
7.7.4- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-
se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, sendo assegurado o 
exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 
microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 7.7.1; 
 

a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta 
aquela proposta originalmente vencedora. 

 
7.8 - Será considerada como mais vantajosa a oferta de menor preço global, proposto e aceito. 
 
7.9 – Antes da análise dos preços ofertados será verificado o atendimento do licitante às 
condições habilitatórias estipuladas neste Edital. 
 
7.10- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública, até a decisão sobre a 
habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos. 
 
7.11- A verificação será certificada pela Comissão de Licitação, anexando aos autos 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
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7.12- Esta Câmara Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o 
licitante será inabilitado.  
 
7.13- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
será verificada a proposta apresentada e, desde que apresentado o menor preço e cumpridas 
as demais exigências do edital, a licitante será considerada habilitada e declarada vencedora 
do certame. 
 
7.14- Se o licitante não atender às exigências de habilitação ou a oferta de menor preço não 
for aceitável, a Comissão de Licitação examinará as ofertas subsequentes, até a apuração de 
uma proposta que, verificada a habilitação do licitante e sua aceitabilidade, será declarada 
vencedora. 
 
7.15- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes. 
 
7.16- A Comissão de Licitação, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações 
apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, 
contado do recebimento da convocação. 
 
8- IMPUGNAÇÕES AO EDITAL, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1- Até cinco dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital de 
licitação por irregularidade. 
 
8.2 - De igual forma, o licitante também poderá impugnar o edital no prazo referente ao 
segundo dia útil antecedente à abertura dos envelopes das propostas, na forma estabelecida 
pelo art. 41, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
8.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada na sede 
da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis; 
 
8.2.1- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 
 
8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 
 
8.4- Dos atos da Comissão de Licitação cabe recurso, abrindo-se então o prazo de dois dias 
úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 
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8.4.1- Na hipótese de interposição de recurso, a Comissão de Licitação terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para reconsiderar ou não a sua decisão, e neste último caso, o processo 

instruído será encaminhado ao Presidente da Câmara da Estância Turística de Salesópolis-

SP, para sua decisão final. 

 

8.4.2 - Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de Licitante, ou 

contra o julgamento da Proposta, terão efeito suspensivo. 

 

8.5 - 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 oficial 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. 

 

8.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

8.7 - Os recursos devem ser protocolados na sede da Câmara Municipal, localizada na Rua 
Alferes José Luiz de Carvalho, 380, Centro, Salesópolis – SP e dirigidos à Comissão de 
Licitação. 
 
8.8- Admite-se impugnação e recursos por intermédio de e-mail (cmsalesopolis@uol.com.br), 
ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original, no respectivo 
setor, no prazo de 24 horas. 
 
8.9- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada 
a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará 
o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
 

9- CONTRATAÇÃO 
 
9.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo 
de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo IX; 
 
9.1.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do 
adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em 
cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos 
de validade vencidos, esta Câmara Municipal verificará a situação por meio eletrônico hábil 
de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 
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a)  Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o 
adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação 
de regularidade de que trata o subitem 9.1.2, mediante a apresentação das certidões 
respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se 
realizar; 

 
9.1.3- Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de 
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá 
comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de cinco 
dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, 
a critério desta Câmara Municipal, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital; 
 

a) Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em 
sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o 
exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 
microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.7.1; 
 

b) Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos 
requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de 
classificação das ofertas, com vistas à contratação;  

 
9.1.4 A adjudicatária deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de cinco 
dias úteis contados da data de sua convocação, podendo esse prazo ser 
prorrogado uma vez por igual período a critério desta Câmara Municipal, sob pena 
de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 
 
9.2- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, 
exigidas nesta licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, 
algum documento perder a validade. 
 
10- PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
 

10.1. Os serviços adquiridos deverão estar disponíveis, contados da assinatura do contrato, 
conforme a necessidade da contratante. 
 
10.2. Nos preços estão incluídos todos os custos oriundos de impostos, taxas, bonificações, 
despesas indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, cuja 
responsabilidade será integral do CONTRATADO. 
 
10.2. O objeto deverá estar rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a 
aplicação das penalidades contratuais 
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10.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Câmara poderá: 
 

a) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua retificação ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
10.4. A Contratada se compromete a prestar os serviços com prioridade de atendimento tendo 
em vista o interesse público. 
 
11 - FORMA DE PAGAMENTO 
 
11.1 - O pagamento ocorrerá no mês subsequente, em até 5 dias úteis, mediante 
apresentação de Nota Fiscal relativa ao serviço prestado. Os pagamentos efetuados com 
atraso superior a 5 (cinco) dias serão acrescidos de multa à taxa de 2%, correção monetária 
e, por fim, juros moratórios à taxa de 1% ao mês, limitados a 20% no total.  
 
11.1.1 - As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente prestados e estar 
devidamente atestadas pelo gestor do contrato. 
 
11.2. A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis reserva-se o direito de recusar 
realizar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços não tiverem sido praticados em 
perfeitas condições ou com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
11.3. A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis poderá deduzir da importância 
a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante nos 
termos deste convite. 
 
11.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a 
alteração de preços ou compensação financeira. 
 
11.5. 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 

 
12 – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
12.1. 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 IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 
 
12.2. É permitida a revisão excepcional do valor contratual mediante solicitação da 
Contratada, acompanhada de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou 
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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. 
 
13 - FISCALIZAÇÃO 

 

13.1.1 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, a quem competirá comunicar falhas porventura constatadas. 

 

13.1.2 A fiscalização do que trata o subitem 13.1.1, será exercida no interesse da Câmara 

Municipal. 

 

13.1.3 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pela Contratada, sem qualquer ônus para a Câmara Municipal. 

 

13.1.4 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. 

 

13.1.5 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 daí decorrentes. 

 
14- DAS PENALIDADES 
 
14.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente 
Convite ficará sujeita às penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993 e outras pertinentes. 
 
14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste convite, a Câmara Municipal da Estância 
Turística de Salesópolis poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as 
seguintes sanções: 
 
14.2.1. Advertência; 
 
14.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos serviços, no caso de inexecução 
total do objeto deste convite, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial; 
 
14.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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14.3. Aplicam-se ao licitante vencedor as sanções constantes do item anterior, em razão das 
seguintes ocorrências:  
 
14.3.1. Atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 
 
14.3.2. Não prestação dos serviços, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar 
dentro do prazo estabelecido na proposta; 
 
14.3.3. Descumprir com as obrigações estabelecidas neste edital e no contrato; 
 
14.3.4. Deixar de entregar documentação exigida para o presente certame; 
 
14.3.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste convite; 
 
14.3.6. Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente. 
 
14.4. Declaração de Inidoneidade de licitar e de contratar com a Administração Pública em 
geral, garantido o direito de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes, o licitante que: 
 
14.4.1. Apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
 
14.4.2. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
14.4.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
14.4.4. Fizer declaração falsa; 
 
14.4.5. Cometer fraude fiscal. 
 
14.5. Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeito, no que couber, as 
demais penalidades previstas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 
14.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, o licitante vencedor ficará isento 
das penalidades mencionadas. 
 
14.7. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Salesópolis e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será cominada de acordo 
com a gravidade da conduta praticada, bem como, poderão ser aplicadas ao licitante vencedor 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
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14.8. Os licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição de multa correspondente a até 5% 
(cinco por cento) do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar 
tumulto na sessão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir da proposta 
ofertada. 
 
14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 

declaração de inidoneidade, conforme previsto na legislação.  
 

14.10. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 
14.11. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
 
14.12. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento 
não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
14.13. Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste edital, implicará 
decadência do direito à contratação e a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao licitante multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado de contratação 
do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a 
Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade (LC n.º 123, art. 43, § 2º). 
 
14.14. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado.  
 
14.15. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
14.16. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
14.17. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição 
informando, ainda, que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 
 
15 – DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO CONVITE 
 
15.1. A critério da Câmara Municipal de Salesópolis, este convite poderá: 
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15.1.1. Ser anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
justificativa escrita e devidamente fundamentada; ou 
 
15.1.2. Ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta; ou 
 
15.1.3. Ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por 
conveniência exclusiva da Câmara Municipal. 
 
15.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste convite que a anulação do 
procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado 
o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93. 
 
16 - DA PROTEÇÃO DE DADOS  
 
16.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
garantindo que: 
 
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas 
hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e 
para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular; 
 
b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do 
serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, 
no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD; 
 
c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante 
consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia 
aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e 
gestão. 
 
d) os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados 
neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras 
finalidades; 
 
e) as partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos 
direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados 
em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, 
Ministério Público, Órgãos de controle administrativo; 
 
17- DISPOSIÇÕES FINAIS 
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17.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
17.2- O resultado do presente certame será divulgado no DOE, quadro de avisos do 
Legislativo e no endereço eletrônico www.camarasalesopolis.sp.gov.br . 
 
17.3- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 
no Diário Oficial do Estado. 
 
17.4- Após a emissão do recebimento definitivo, os envelopes contendo os documentos de 
habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de quinze dias, 
findo o qual poderão ser inutilizados. 
 
17.5- Os casos omissos do presente convite serão solucionados pela presidência, autoridade 
superior responsável pelo certame. 
 
17.6- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de Salesópolis/SP. 

 

17.6 - Integram este edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Termo de Referência 

 

Anexo II – Termo de Habilitação; 

 

Anexo III – Modelo de Declaração de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 

(EPP); 

Anexo IV – Modelo de Carta de Credenciamento;  

 

Anexo V – Modelo de Termo de Renúncia; 

 

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

 

Anexo VII - Modelo de Declaração de Idoneidade; 

 

Anexo VIII – Modelo de Proposta; 

 

Anexo IX – Minuta de Contrato. 

  
                               Salesópolis, em 06 de abril de 2022. 
 

Verª. Débora Aparecida Ribeiro Borges 
Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
CONVITE N° 001/2022 

  CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 
PROCESSO CM N°. 023/2022 

 
OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa idônea para prestar serviços 
de captação de imagens de vídeo 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 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.  
 
JUSTIFICATIVAS: A transmissão das sessões e eventos oficiais do Legislativo é fundamental 
para transparência dos trabalhos parlamentares, levando o debate sobre os assuntos importantes 
do município a todos, fortalecendo, portanto, a democracia participativa na Estância Turística, 
permitindo o controle do cidadão sobre os atos praticados pelos seus representantes eleitos.  
 
DO CONVITE: O objeto a ser adquirido se encontra na faixa de preço para esta modalidade 
licitatória, para os fins e efeitos da legislação. O tipo de licitação é o de menor preço, por meio de 
regime de execução indireta, e a escolha do fornecedor será pelo menor valor global apresentado, 
devidamente fundamentada e autorizada pela autoridade competente, homologada após regular 
procedimento administrativo. 
 
DO PREÇO: Os preços a serem cobrados pelos serviços não serão reajustados no primeiro ano 
contratual, podendo ocorrer caso ocorra prorrogação, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93, e posteriores alterações, e o índice utilizado será o IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado. É permitida a revisão excepcional do valor contratual 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, devidamente formalizados, fundamentados e aceitos 
pela Câmara Municipal. Nos preços estão incluídos todos os custos oriundos de impostos, taxas, 
bonificações, despesas indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, cuja 
responsabilidade será integral do CONTRATADO. 
 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: A transmissão será efetuada ao vivo, no local em que as sessões 
ocorrerem. A Licitante vencedora deverá verificar a existência de todas as condições técnicas 
necessárias para realização do objeto de que trata a presente licitação. 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. As gravações das sessões e demais atos oficiais, sem interrupções ou oscilação de 
sinal deverá ser disponibilizada, em até dois dias após a transmissão, no site da Câmara Municipal 
– www.camarasalesopolis.sp.gov.br. No caso de manutenção preventiva dos equipamentos de 
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informática, servidores, serviços de instalação e configuração de software, suporte a rede, 
desenvolvimento e suporte de web design, a empresa contratada deverá responder à solicitação 
da contratante, enviando um técnico responsável, no prazo máximo de 3 (três) horas após a 
solicitação. Configurações de placas; Manutenção de servidores, computadores, notebooks, 
monitores, impressoras e demais equipamentos de informática; Instalação e reinstalação de 
softwares (programas de computadores), permitindo o melhor aproveitamento do equipamento; 
Instalação, manutenção e suporte em sistemas operacionais; Instalação e configuração de 
servidores; Instalação, configuração e manutenção de hardware e software; Instalação e 
manutenção de switches, routers, gateways, bridges, hubs; Instalações de softwares, aplicativos 
e utilitários que a Câmara venha adquirir para uso; Manutenção física dos equipamentos, limpeza 
do interior, substituição de peças, montagem e desmontagem, para maior durabilidade; 
Verificação da integridade de armazenamento dos equipamentos; Rotinas de análise para 
prevenção de problemas; Controle de acessos à internet; Realização de visitas periódicas para 
manutenção; Suporte remoto ou telefônico aos usuários; Instalação de pontos de redes; Auxiliar 
na definição e verificação de política de backups; Detecção de vírus, remoção e proteção; 
Recuperação de Dados; Configuração e instalação de equipamentos para adaptação ao uso de 
internet wireless;  Projeção de redes completas com roteadores, bloqueadores de navegação, 
bloqueio de invasão e outros recursos disponíveis para acesso remoto; Utilizando de sistema de 
informática adequado e exigido, as transmissões ocorrerão ao vivo e simultaneamente, com 
profissional presencial, cujas gravações serão disponibilizadas à Câmara Municipal para 
publicação e arquivo.  Executar os demais serviços correlatos. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o quinto dia do mês 
subsequente ao fornecimento mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal. O 
CONTRATADO emitirá faturas mensais da prestação dos serviços. As faturas deverão discriminar 
os serviços efetivamente prestados e estar devidamente atestadas pelo gestor do contrato. Os 
pagamentos efetuados com atraso superior a 5 (cinco) dias serão acrescidos de multa à taxa de 
2%, correção monetária e, por fim, juros moratórios à taxa de 1% ao mês. A Câmara Municipal da 
Estância Turística de Salesópolis reserva-se o direito de recusar realizar o pagamento se, no ato 
da atestação, os serviços não tiverem sido praticados em perfeitas condições ou com as 
especificações apresentadas e aceitas. 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 

 
DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES: Além de outras obrigações e 
responsabilidades, expressamente previstas no contrato e, das decorrentes da natureza do ajuste, 
deverá o CONTRATANTE: 1) efetuar o pagamento da CONTRATADA de acordo com as 
condições de preço e prazo estabelecidos no contrato; 2) exercer a fiscalização dos serviços por 
intermédio de servidores especialmente designados; 3) atestar a execução dos serviços por meio 
do gestor designado e; 4) registrar todas as ocorrências referentes à execução do contrato, em 
apontamentos apropriados, que acompanharão a nota fiscal para efeito de pagamento. Deverá a 
CONTRATADA: 1) fornecer o objeto deste Termo de Referência e atender às demais condições 
estabelecidas no contrato; 2) responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados ao 
CONTRATANTE, independente de dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser 
causados por seus prepostos; 3) a CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e outros que a legislação exigir, resultantes da execução do 
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contrato e; 4) a CONTRATADA deverá manter, durante toda execução do contrato, 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como com as condições de habilitação 
e qualidade exigidas na licitação. 
 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: O responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
do contrato a ser firmado será um gestor do contrato, designado pela Administração para esta 
finalidade, que atuará orientando, fiscalizando e intervindo no interesse da Administração, a fim 
de garantir o exato cumprimento das cláusulas e condições pactuadas entre as partes. A 
fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado 
podem ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades abaixo indicadas, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa: a) Advertência: poderão 
ser aplicadas sempre que a administração entender que a (s) justificativa (s) de defesa atenua a 
responsabilidade da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público; b) 
Multa: pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de 
outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie: b.1) 
0,5% ao dia sobre o valor do contrato, no caso de atraso injustificado para atendimento dos prazos 
estabelecidos pela Administração para apresentação de documentos, limitada a incidência a cinco 
dias; b.2) 1% sobre o valor do contrato, nos casos de a CONTRATADA recusar-se a executar 
serviço determinado pela fiscalização, aplicada por ocorrência notificada à CONTRATADA; b.3) 
0,5% ao dia sobre o valor total do contrato, no caso de suspensão ou interrupção injustificada dos 
serviços contratados, aplicada por dia de suspensão ou interrupção, limitado a 30 dias; b.4) 2% 
sobre o valor total do contrato, no caso de permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou consequência letal durante os abastecimentos dos veículos do 
CONTRATANTE, aplicada por ocorrência notificada; b.5) Multa Compensatória de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da prestação inadimplida do contrato, quando houver interrupção injustificada 
dos serviços contratados por mais 30 dias, caracterizando a inexecução total ou parcial do 
contrato; b.6) no caso de descumprimento de quaisquer outras obrigações assumidas neste 
contrato e não previstas nas alíneas anteriores, a CONTRATADA ficará sujeita à multa de 0,2% 
(dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do contrato até o limite de 10% (dez por 
cento); c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a União, nos termos legais d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, pela inexecução total ou parcial 
do objeto, de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos, nos termos inciso 3 do artigo 87 na lei de Licitação 8666/93, bem 
como conforme Acórdão 2242/2013. e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, pelo prazo de até dois anos; f) A reabilitação será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
suspensão temporária, se aplicada. O valor da multa aplicada após o regular processo 
administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE à 
CONTRATADA ou cobrado judicialmente. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” 
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. As penalidades previstas nas 
alíneas “c”, “d” e “e” desta cláusula também poderão ser aplicadas à CONTRATADA, caso tenha 
sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticado ato ilícito visando 
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frustrar os objetivos da licitação, ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração. 
 
DA PROTEÇÃO DE DADOS: A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger 
os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade 
da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
garantindo que: a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais 
previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os 
serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular; b) o 
tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do serviço 
contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício 
regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD; c) em caso de 
necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à 
própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação da CONTRATANTE, 
responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão. d) os dados assim coletados só 
poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese 
alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades; e) as partes cooperarão 
entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos 
na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento 
de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle 
administrativo. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS: O contrato terá vigência por 12 meses, a contar da data de sua 
assinatura, sendo possível a sua renovação, desde que respeitadas as disposições normativas 
pertinentes. 
 
 
DA LEGISLAÇÃO BÁSICA APLICÁVEL: 
 
Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), de 21 de junho de 1993; 
 
 
 
 
Estância Turística de Salesópolis, 20 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
 

Verª. Débora Aparecida Ribeiro Borges 
Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO II – TERMO DE HABILITAÇÃO 
CONVITE N° 001/2022 

  CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 
PROCESSO CM N°. 023/2022 

 
 
 

 
Eu _______________ (nome completo), RG nº ____________, representante 

legal da __________________________________ (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº _____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a 

empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação 

previstos no instrumento convocatório do Convite nº 001/2022, realizado pela 

Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, inexistindo qualquer fato 

impeditivo de sua participação neste certame. 

 
 

Estância Turística de Salesópolis, _____ de __________ de 2022. 
 

 
 
 
 

_________________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 

Nome do Representante: ______________________________________ 
 

RG do Representante:_________________________________________   
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ANEXO III  
CONVITE N° 001/2022 

  CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 
PROCESSO CM N°. 023/2022 

 

 

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° ____________/2022, 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 2022. 

 

 

 

 

 

               

 

 

____________________________________ 

                    (assinatura do representante legal da empresa e carimbo CNPJ da empresa) 
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ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
CONVITE N° 001/2022 

  CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 
PROCESSO CM N°. 023/2022 

 

 

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° ________/2022, 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 2022. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

OBS.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO V – TERMO DE RENÚNCIA 
CONVITE N° 001/2022 

  CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 
PROCESSO CM N°. 023/2022 

 

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 001/2022, 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 2022. 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

LICITANTE ASS. 
REPRESENTANTE 

  

  

  

  

  

 

OBS.: A apresentação deste termo é facultativa. 
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ANEXO VI  
CONVITE N° 001/2022 

  CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 
PROCESSO CM N°. 023/2022 

 

 

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° 

___________/2022, 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 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa e carimbo CNPJ da empresa) 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

CONVITE N° 001/2022 
  CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 

PROCESSO CM N°. 023/2022 

 

 

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 

________/2022, 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 

contratações junto à Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal; 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa e carimbo CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA 
CONVITE N° 001/2022 

  CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 
PROCESSO CM N°. 023/2022 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

Empresa  : .................................................................................................................  

CNPJ  : ..................................................................................................................  

IE  : .................................................................................................................. 

Endereço : .................................................................................................................  

Telefone/Fax : .................................................................................................................. 

e-mail  : .................................................................................................................  

  

ITEM DESCRIÇÃO - OBJETO PREÇO TOTAL ANUAL E 
MENSAL 

 
 
 

01 

Contratação de empresa idônea ou profissional 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 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. 

 

 

PREÇO GLOBAL MENSAL POR EXTENSO:  

.................................................................................................................................................... 

 

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

 

IMPORTANTE: A Câmara Municipal se reserva ao direito de rejeitar o serviço licitado, desde 

que haja conveniência para o serviço e ele esteja em desacordo com as especificações do 

edital.  

Assinatura do Proponente e Carimbo da Empresa ou responsável 
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ANEXO IX – MINUTA CONTRATUAL 
CONVITE N° 001/2022 

  CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 
PROCESSO CM N°. 023/2022 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS E A 
EMPRESA _____________. 

 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, com sede na Rua Alferes José Luiz de   Carvalho, 
Nº 380, na cidade de Salesópolis, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF                               Nº 
46.000.451/0001-20, devidamente representada por sua Presidente, Vereadora 
___________________, brasileira, casada, portadora do RG nº ____________ SSP-SP 
inscrita no CPF/MF sob o nº ___________ com endereço na _________________, ora 
denominado CONTRATANTE e a empresa __________________________, inscrita no 
CNPJ sob nº ___________________, com sede na _______________________, nº ____, 
______________ - __, representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo Senhor 
________________, RG nº _____________ e CPF nº _______________, na qualidade de 
vencedora do Convite nº 001/2022, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato, autorizado 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente nos autos do Processo CM nº 023/2022, com as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1 - OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa idônea ou 
profissional para prestar serviços de captação de imagens de vídeo 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 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.   
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1.2 - Considera-se parte integrante do presente instrumento os seguintes documentos: a) 
Edital do Convite nº 001/2022 e seus anexos; b) Proposta de ____de _____de 2022, 
apresentada pela CONTRATADA; c) Ata da sessão do Convite nº 001/2022. 
 
1.3 – Descrição e especificações gerais: 
 
   1.3.1 - A transmissão será efetuada ao vivo, no local em que as sessões ocorrerem. A 
Licitante vencedora deverá verificar a existência de todas as condições técnicas necessárias 
para realização do objeto de que trata a presente licitação. 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. As gravações das sessões e demais atos oficiais, sem interrupções ou oscilação de 
sinal deverá ser disponibilizada, em até dois dias após a transmissão, no site da Câmara 
Municipal – www.camarasalesopolis.sp.gov.br. 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, a empresa contratada deverá 
responder à solicitação da contratante, enviando um técnico responsável, no prazo máximo 
de 3 (três) horas após a solicitação. 
 
Valor Máximo de Referência Total: R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais)  
 
1.4 - O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as 
condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no parágrafo 1º, 
do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 
 
2.1 - Os serviços adquiridos deverão estar disponíveis, contados da assinatura do contrato, 
conforme a necessidade da contratante. 
 
2.2 - O objeto deverá estar rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a 
aplicação das penalidades contratuais 
 
2.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Câmara poderá: 
 

a) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua retificação ou rescindir a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
2.4. A Contratada se compromete a prestar os serviços com prioridade de atendimento tendo 
em vista o interesse público. 
 
2.5 - O objeto deste contrato será vistoriado por um gestor do contrato, sendo feita a 
verificação do cumprimento das condições estabelecidas no edital e neste contrato. 
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2.6. Na hipótese de serem constatadas irregularidades não sanadas, o fato será reduzido a 
termo e encaminhado à autoridade competente para procedimento inerente à aplicação das 
penalidades. 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO 
 
3.1- O valor total do presente contrato é de R$__________ (__________________). 
 
    3.1.1- O valor é fixo e irreajustável e correrá por conta da Funcional Programática: 
01.031.000.1020 – Legislativo – Elemento: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. 
 
3.2- O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias úteis, mediante 
apresentação de Nota Fiscal relativa ao serviço prestado. Os pagamentos efetuados com 
atraso superior a 5 (cinco) dias serão acrescidos de multa à taxa de 2%, correção monetária 
e, por fim, juros moratórios à taxa de 1% ao mês, limitados a 20% no total. 
 
3.3- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou 
outros necessários contenham incorreções. 
 
3.4 - As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente prestados e estar devidamente 
atestadas pelo gestor do contrato. 
 
3.5 - A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis reserva-se o direito de recusar 
efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços não forem realizados em perfeitas 
condições, com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
3.6 - A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis poderá deduzir da importância 
a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante nos 
termos deste convite. 
 
3.7 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a 
alteração de preços ou compensação financeira.  
 
3.8 - Os documentos de cobrança da CONTRATADA deverão ser entregues na Secretaria 
Administrativa ou enviados por meio de correspondência eletrônica. 
 

CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE E VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
4.1 - O prazo de vigência inicia-se a partir da data da assinatura deste contrato, pelo prazo de 
doze meses, vedado o reajuste dele no primeiro ano contratual. Caso ocorra prorrogação, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e posteriores alterações, o índice utilizado será 
o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 
 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1- Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 
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5.2 - Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso; 
 
5.3 - Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução do contrato; 
 
5.4 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no 
setor competente; 
 
5.5 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
 
5.6 - Colocar à disposição da contratada as informações e meios necessários para a 
realização do objeto da presente licitação; 
 
5.7 - Dar condições para a contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrões 
estabelecidos; 
 
5.8 – Notificar por escrito a contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições nos serviços 
recebidos, fixando prazo para a sua correção; 
 
5.9 - Observar, para que, durante a vigência do Contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação; 
 
5.10 - Supervisionar a execução do objeto contratado, fiscalizando-a; 
 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 

6.1 – Prestar os serviços, objeto desta licitação, de acordo com as especificações contidas no 
Edital e anexos do procedimento licitatório, partes integrantes deste contrato; 
 
6.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 
serviços entregues; 
 
6.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
 
6.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado. 
 
6.5 - Comunicar à Câmara, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir na prestação dos serviços objetivado na presente licitação; 
 
6.6 - Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 
comunicações formais. 
 

CLAUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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7.1 - A execução do contrato será acompanhada, fiscalizada, recebida e atestada por um 
gestor do contrato, designado pela Câmara Municipal de Salesópolis. 
 
7.2 - O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
7.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas conveniente. 
 
7.4 - O licitante vencedor deverá manter preposto, aceito pela Câmara Municipal de 
Salesópolis, para representá-la sempre que for necessário. 
 
7.5 - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, 
em especial pela lei 8.666/93 e legislação municipal pertinente ao caso.  
 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO E SANÇÕES 
 

8.1- A contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Convite 
ficará sujeita às penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações. 
 
8.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste convite, a Câmara Municipal de 
Salesópolis, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes 
sanções: 
 
8.2.1 - Advertência; 
 
8.2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos serviços prestados, no caso de 
inexecução total do objeto deste convite, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contado da comunicação oficial; 
 
8.2.3 - Multa de 1% (um por cento) sob o valor dos serviços prestados desta licitante e não 
entregue, no caso de inexecução parcial do objeto deste convite recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 
 
8.2.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Câmara Municipal de Salesópolis, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
 
8.3 - Aplicam-se ao licitante vencedor as sanções constantes do item anterior, em razão das 
seguintes ocorrências:  
 
8.3.1. Atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 
 
8.3.2. Descumprir com as obrigações estabelecidas neste edital; 
 
8.3.3. Deixar de entregar documentação exigida para o presente certame; 
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8.3.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste convite; 
 
8.3.5. Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente. 
 
8.4. Será emitida Declaração de Inidoneidade de licitar e de contratar com a Administração 
Pública em geral, garantido o direito de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade ao licitante que: 
 
8.4.1. Apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
 
8.4.2. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
8.4.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
8.4.4. Fizer declaração falsa; 
 
8.4.5. Cometer fraude fiscal. 
 
8.5. Além das penalidades citadas, o contratante ficará sujeito, no que couber, as demais 
penalidades previstas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 
8.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Câmara Municipal de Salesópolis, o licitante vencedor ficará isento das penalidades 
mencionadas. 
 
8.7. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Salesópolis e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será cominada de acordo 
com a gravidade da conduta praticada, bem como, poderão ser aplicadas ao licitante vencedor 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.8. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 
8.9 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
 
8.10 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento 
não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
8.11 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado.  
 
8.12 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
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8.13 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
8.14 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 
 
8.15 - A inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas na cláusula anterior e das demais consequências previstas em lei ou regulamento, 
enseja a sua rescisão por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, independentemente de 
notificação prévia, devendo o ato ser formalmente motivado nos autos do processo e estando 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.16 - É justo motivo para a rescisão do Contrato a ocorrência das situações previstas no 
artigo 78, incisos I a XVII e respectivos parágrafos da Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 
8.883/94, arcando, a parte que der causa à rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas em Lei ou regulamento. 
 
8.17 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em rescindir 
administrativamente este ajuste, conforme previsão do artigo 77 da Lei n.º 8.666/93, atualizada 
pelas Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98. 
 
8.18 - Além de outras penalidades que possam ser cabíveis, a CONTRATANTE poderá aplicar 
à CONTRATADA as penalidades previstas no artigo 87 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, 
atualizada pelas Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98. 
 

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS 
 
9.1. Os preços não serão reajustados durante os primeiros doze meses, com exceção das 
permissões legais de realinhamento de preços e instrumentos congêneres, devidamente 
formalizados, fundamentados e aceitas pela Câmara Municipal. 
 
9.2. Caso ocorra prorrogação, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e posteriores 
alterações, o índice utilizado será o IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado. 
  
9.2. A Administração poderá acrescer ou suprimir o objeto do contrato em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto 
no art. 65, inciso I e § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
9.3. Nos preços contratados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, 
impostos, taxas, fretes, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à entrega dos produtos, 
bem, assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 
 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/
mailto:cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br
mailto:cmsalesopolis@uol.com.br


 

              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 
 

  

37 
 

10.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
garantindo que: 
 
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas 
hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e 
para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular; 
 
b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do 
serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, 
no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD; 
 
c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante 
consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia 
aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e 
gestão. 
 
d) os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados 
neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras 
finalidades; 
 
e) as partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos 
direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados 
em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, 
Ministério Público, Órgãos de controle administrativo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 
 

10.1- O foro competente para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato é o da 
Comarca de SALESÓPOLIS-SP.  
 
10.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em três vias de igual 
forma e teor, para todos os fins de direito. 
 
 

Estância Turística de Salesópolis, _____ de __________ de 2022. 
 

 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
Testemunhas: 
_________________________                                       ________________________ 
Nome:                                                                               Nome: 
RG n°                                                                                RG n°   
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