TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 01/2018

1.PREÂMBULO.
1.1.O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE/PR), inscrito no
CNPJ sob n.º 77.996.312/0001-21, sediado à Praça Nossa Senhora Salette, s/n, bairro
Centro Cívico, Curitiba-PR, representado por seu Presidente, Conselheiro Jose Durval
Mattos do Amaral, conforme autorização expedida no Protocolo n.º 776635/17 e em
observância às disposições da Lei Federal n.º 10.520/2002, do Decreto Federal n.º
5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006, da Lei Estadual n.º 15.608/2007, do
Decreto Estadual nº 4880/01 ,e, subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da
legislação correlata, torna pública a realização de licitação, na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, sob n.º 01/2018, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo
por objeto a contratação de serviço, com dedicação exclusiva de mão de obra, para
operação e edição de áudio e vídeo para a transmissão das sessões da Primeira e
Segunda Câmaras e do Tribunal Pleno, bem como a prestação de serviços de
produção audiovisual, design gráfico, videografismos, produção de áudios e vídeos
institucionais e educacionais, entre outros temas de interesse do TCE/PR, além do
atendimento, sob demanda, dos serviços de auxiliar de estúdio, de externa e operador
de câmera, incluindo-se a disponibilização de equipamento conforme especificações
constantes no Termo de Referência – Anexo I.
1.1. São pregoeiros, deste Tribunal de Contas, Luis Felipe Bergamini Mendes,
matrícula n. º 51.873-5 e Guilherme Hansen Faraj, matrícula n. º 51.453-5, designados
pela Portaria n. º 785/17, de 12/12/2017, publicada no Diário Eletrônico do TCE/PR n.
º 1734, de 12 de dezembro de 2017.
1.2. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será
exclusivamente
por
meio
eletrônico,
no
endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme datas e horários definidos abaixo:
DATA

E

HORÁRIO

RECEBIMENTO

DO
DAS

ATÉ 10h DO DIA 28/02/2018

PROPOSTAS
DATA

E

ABERTURA

HORÁRIO
DA

DA

SESSÃO

10h DO DIA 28/02/2018

PÚBLICA

1.3.Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer cidadão ou pretenso licitante poderá impugnar este ato convocatório, de
acordo com o artigo 72 da Lei Estadual n. º 15.608/2007 e instruções contidas no item
5 do presente Edital.
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1.4.Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão
prestados e considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de
Apoio, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação,
endereçados ao e-mail: licitacoes@tce.pr.gov.br. As respostas a todos os
questionamentos (dúvidas ou esclarecimentos) serão disponibilizadas no site do
TCE/PR - www.tce.pr.gov.br, no link Transparência - Licitações TCE, bem como no
endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos os
interessados.
1.4.1.O pregoeiro deverá decidir sobre a petição de esclarecimento no prazo de até
1 (um) dia útil;
1.5.Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Eletrônico do
Tribunal de Contas do Paraná (DETC), acessível no sítio eletrônico do TCE/PR no
seguinte endereço: www.tce.pr.gov.br e disponibilizados também no endereço:
www.comprasgovernamentais.gov.br.
1.6.As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante do licitante
suprem, para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte do TCE/PR,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 32 da Lei Estadual n. º
15.608/2007, nas quais a publicidade será efetuada através do Diário Eletrônico do
Tribunal de Contas do Paraná, no site www.tce.pr.gov.br.
1.7.O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Diretoria Administrativa –
Supervisão de Licitações e Contratos, localizada no subsolo do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, nos dias úteis, e no site
do TCE/PR - www.tce.pr.gov.br, no link Transparência – Licitações TCE, bem como
no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.DO OBJETO E DA VISTORIA.
2.1.Contratação de serviço, com dedicação exclusiva de mão de obra, para operação
e edição de áudio e vídeo para a transmissão das sessões da Primeira e Segunda
Câmaras e do Tribunal Pleno, bem como a prestação de serviços de produção
audiovisual, design gráfico, videografismos, produção de áudios e vídeos
institucionais e educacionais, entre outros temas de interesse do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, além do atendimento, sob demanda, dos serviços de auxiliar de
estúdio, de externa e operador de câmera, incluindo-se a disponibilização de
equipamento, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo
I.
2.2.Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas
no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas.
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2.3.O licitante poderá vistoriar o objeto, até a data limite para apresentação das
propostas, em horário previamente marcado pelo telefone (41) 3350-1647, com o
servidor Omar Nasser Filho, das 8h30min às 12h e das 14 às 17h, de 2ª a 6ª feira, em
dia útil, na Praça Nossa Senhora de Salette, s/n, Centro Cívico, Curitiba, Paraná.
2.4.Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão
descumprir as obrigações pertinentes a esse objeto, inclusive quanto à cobertura de
equipamentos e de acessórios, alegando o desconhecimento como justificativa para
se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de
acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão.
3.DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
3.1.O preço máximo global anual neste certame está fixado em R$ 2.658.739,551
(dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais
e cinquenta e cinco centavos), conforme dispõe o artigo 27, inciso XXI, da
Constituição do Estado do Paraná, restando desclassificadas as propostas que
apresentarem valores superiores a aquele.
3.2.Por força do disposto no artigo 27, inciso XXI, da Constituição do Estado do
Paraná, ficam fixados os seguintes preços máximos por item, conforme descrito nas
tabelas abaixo:
TABELA 1 - SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
ITEM
QUANTIDADE
PREÇO MÁXIMO
UNITÁRIO MENSAL

R$26.962,61

PREÇO
MÁXIMO
TOTAL
MENSAL

PREÇO MÁXIMO
TOTAL ANUAL

R$53.925,22

R$647.102,64

1. EDITOR DE TV E VÍDEO.

2

2.

Designer Gráfico.

4

R$13.182, 50

R$52.730,00

R$632.760,00

3.

Operador de Áudio.

2

R$ 8.042,94

R$16.085,88

R$193.030,56

4.Chefe de Operações de Sistemas de
Televisão e Produtoras de
vídeo.
5.Operador de Câmera.

1

R$32.139,01

R$32.139,01

R$385.668,12

2

R$14.797,94

R$29.595,88

R$355.150,56

6.Assistente de Produção.

1

R$ 9.257,07

R$9.257,07

R$111.084,84

7.Operador de Caracteres*.

1

R$ 9.257,07

R$9.257,07

R$111.084,84

8.Diretor de Imagens*.

1

R$10.203,42

R$10.203,42

R$122.441,04
TOTAL: R$
2.558.322,60

*PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO APENAS 3(TRÊS) VEZES POR SEMANA, DURANTE AS SESSÕES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (PRIMEIRA E
SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL PLENO).
TABELA 2 - SERVIÇOS SOB DEMANDA.
ITEM
QUANTIDADE*
1

VALOR UNITÁRIO

Soma da tabela 1 e tabela 2.

3

VALOR TOTAL
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1.AUXILIAR DE ESTÚDIO.
2.OPERADOR DE CÂMERA.

25
60

R$ 496,67
R$ 1.466,67

R$ 12.416,75
R$ 88.000,20
TOTAL: 100.416,95

*EM DIÁRIAS/ANO.
Serviços.
Serviço com dedicação exclusiva de mão de
obra.
Serviços sob demanda.

Valor
R$2.558.322,60
R$ 100.416,95
Total: 2.658.739,55

3.3.A competição se dará por menor preço global, sendo que o licitante deverá
formular sua proposta respeitando o(s) valor(es) máximo(s) fixado(s) neste Edital, sem
possibilidade de ultrapassá-lo(s), sob pena de desclassificação.
3.4.O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos
das dotações orçamentárias 33.90.37.09. –APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E
OPERACIONAL - FIR Nº 94/2017 - /TCE, do Orçamento Próprio do TCE/PR.
4.DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO.
4.1.O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO GLOBAL.
5.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.
5.1.As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 18 horas do 2°
(segundo) dia útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão,
por qualquer cidadão ou licitante.
5.2.A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter
o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a
razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile
para contato, devendo ser protocolada na Diretoria de Protocolo do TCE/PR, no
endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 18h00, ou encaminhada
através de e-mail no endereço eletrônico: licitacoes@tce.pr.gov.br .
5.3.Impugnação será julgada em até (01) um dia útil, a contar da data do seu
recebimento e a resposta será publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas
do Paraná, e disponibilizada no site www.tce.pr.gov.br, no link Transparência Licitações TCE, adotando-se, se necessário, as providências fixadas nos parágrafos
3º e 4º do artigo 72 da Lei Estadual Paranaense n. º 15.608/2007.
5.3.1.Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.
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5.3.2.Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
6.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
6.1.Poderão participar desta licitação os interessados:
6.1.1.Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o
disposto nos respectivos atos constitutivos;
6.1.2.Regularmente estabelecidos no País e que satisfaçam as condições deste
Edital e seus Anexos.
6.2.Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e
perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação - SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.3.O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer
unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos
Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de
Serviços Gerais - SISG, localizadas nas Unidades da Federação.
6.4.Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
Federal n. º 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar Federal n. º 123, de 2006.
6.5.Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições
previstas neste Edital, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
6.6.Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste Pregão:
6.6.1.Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 16 da Lei
Estadual Paranaense n. º 15.608/2007;
6.6.2.Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão;
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6.6.3.Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de
contratar com o TCE/PR, conforme inciso III do artigo 150 da Lei Estadual
Paranaense n. º 15.608/2007;
6.6.4.Empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o prazo
de vigência de igual sanção imposto por órgão ou entidades do Estado, nos termos
do artigo 155 da Lei Estadual Paranaense nº 15.608/2007;
6.6.5.Empresas impedidas de licitar e contratar no âmbito do Estado do Paraná,
conforme artigo 7º da Lei Federal n. º 10.520/2002;
6.6.6.Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública com fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei Estadual Paranaense n. º
15.608/07 ou no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n. º 8.666/1993;
6.6.7.Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou
extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e
empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado
judicialmente;
6.6.8.Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem regularmente no
país;
6.6.9.Consórcio de empresas, sob nenhuma forma;
6.6.10.Cooperativa de mão de obra.
6.7. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos
regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis.
7.DO CREDENCIAMENTO.
7.1.O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.2.O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
7.3.O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de
registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.
7.4.O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva
do licitante, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TCE/PR responsabilidade
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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7.5.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações
inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
7.6.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha,
para imediato bloqueio de acesso.
7.7.O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
8.DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA.
8.1.A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site
www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da liberação do Edital, até as 10h do dia
28 de fevereiro de 2018, horário de Brasília-DF.
8.2.Até a abertura da sessão pública os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.
8.3.O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
8.4.A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste edital.
8.5.Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta,
prevalecerá este último, e no caso de discordância entre o valor unitário e total,
prevalecerá o primeiro.
8.6.As propostas não devem conter nenhuma identificação do licitante proponente
(tais como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob pena
de desclassificação.
9.DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
9.1.A partir das 10h do dia 28 de fevereiro de 2018, horário de Brasília-DF, a sessão
pública na internet, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, será
aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas
recebidas e início da etapa de lances.
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9.2.A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
9.3.Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de
sua desconexão.
9.4.Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e
desclassificará aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante.
9.5.A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.6.O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
9.7.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste edital,
desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
10.DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
10.1.Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.
10.2.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais
lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar pelo sistema.
10.3.O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado no sistema.
10.3.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3
(três) segundos.
10.4.Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
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10.5.Caso o licitante não realize lances, permanecerá o valor da última proposta
eletrônica para efeito da classificação final.
10.6.Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento
serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteração.
10.7.O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.
10.8.Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de
apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios da
classificação.
10.9.O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à
realização de eventual diligência.
10.10.Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário
e local onde será dado prosseguimento à sessão pública.
10.11.Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
10.12.Caso a desconexão do Pregoeiro persista por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente
após
comunicação
expressa
aos
participantes
no
sítio
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/.
10.13.As propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preço, serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.
10.13.1.A melhor classificada nos termos do item acima terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.
10.13.2.Caso o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 01/2018
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.
10.14.O disposto no item e subitens acima somente será aplicável quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
11.NEGOCIAÇÃO.
11.1.Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento
e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes
das previstas neste edital.
11.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
12.DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
12.1.A proposta de preços escrita deverá ser anexada no sistema Compras
Governamentais, pelo licitante convocado, em até 1 (uma) hora, contadas a partir da
solicitação do pregoeiro. O prazo de envio poderá ser alterado por solicitação do
licitante convocado ou por decisão do Pregoeiro, ambas opções devidamente
justificadas.
12.2.O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação
indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas
neste Edital.
12.3.A proposta deverá conter:
12.3.1. Proposta de Preços genérica conforme modelo constante do Anexo III do
Presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de
desclassificação da proposta;
12.3.2.Planilhas de Custos e Formação de Preços, exclusivamente para os itens 1 a
8 do item 3.2, conforme modelo constante do Anexo IV do presente Edital, vedado o
preenchimento desta com dados aleatórios ou inobservando as disposições dos itens
13.9 a 13.11, sob pena de desclassificação da proposta;
12.3.3.Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas
adotadas pelo licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos,
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insumos e demais componentes da planilha de composição de custos e formação de
preços dos postos de trabalho envolvidos na contratação;
12.3.4.Preços unitário mensal, total mensal, anual e global (de acordo com o exigido
nos respectivos modelos citados nos itens 12.3.1. e 12.3.2 deste Edital), em moeda
corrente nacional ( Real), com apenas duas casas decimais (0,00), em algarismo e
por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
12.3.3.1. Nos preços propostos deverão estar incluídas, além do lucro, todas as
despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da
presente licitação.
12.3.5.Indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou
sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço
e as respectivas datas bases e vigências, com base no Código Brasileiro de
Ocupações– CBO, quando houver;
12.3.6.Cópia dos acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas
que regem as categorias profissionais que executarão o serviço, quando houver;
12.3.7.Quantidade de pessoal que será alocado na execução do contrato, conforme
Termo de Referência – Anexo I;
12.3.8.GFIP ou documento apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
do licitante;
12.3.9.Relação dos materiais, equipamentos e uniformes que serão utilizados na
execução dos serviços, indicando a marca, o quantitativo mensal, a especificação e o
valor unitário, conforme as especificações constantes o Anexo I;
12.3.10.Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes,
taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas
necessárias à execução do objeto;
12.3.11.Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data limite para recebimento das propostas.
12.4.A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e
Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que
estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
12.5. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve
atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de
desclassificação.
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12.6.Para atender às condições estabelecidas no Decreto Estadual n. º 1.261/03 e
Convênio ICMS n. º 26/03, as empresas paranaenses deverão apresentar propostas
já com o valor líquido, ou seja, sem carga tributária do ICMS.
12.7.A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no
mercado no dia de sua apresentação.
12.8.A apresentação da proposta implicará:
12.8.1. Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias, contados
da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art.
69, § 2º da Lei Estadual Paranaense n. º 15.608/07, combinado com o art. 66, § 4º,
da Lei Estadual nº 15.608/07;
12.8.2. Conhecimento e aceitação plena e total de todas as cláusulas e condições
estabelecidas por este edital e seus anexos;
12.8.3. Conhecimento dos projetos, encargos gerais, especificações, quantitativos
e condições para execução dos serviços, sujeitando-se ao gerenciamento e
fiscalização do Tribunal de Contas.
13.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
13.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação
de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto às especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação
ao valor estimado para a contratação.
13.2.O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do TCE/PR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
13.3.Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;
13.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à
parcela ou à totalidade de remuneração;
13.5.Não serão aceitas propostas com valor unitário, total ou global superior ao
estimado ou com preço manifestamente inexequível, conforme dispõe o art. 27, inciso
XXI, da Constituição do Estado do Paraná e nos termos do art. 89 da Lei Estadual n.
º 15.608/07 e art. 48, da Lei n. º 8.666/93.
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13.6.Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão;
13.7.Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do parágrafo 3º do artigo 85 da Lei Estadual n. º 15.608/07 e do parágrafo 3º
do artigo 43 da Lei n. º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade,
podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
13.7.1.Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas
e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
13.7.2.Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
13.7.3.Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administração ou com a iniciativa privada;
13.7.4.Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
13.7.5.Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal;
13.7.6.Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças
normativas em dissídios coletivos de trabalho;
13.7.7. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego,
e junto ao Ministério da Previdência Social;
13.7.8. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
13.7.9.Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
13.7.10. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por
órgãos de pesquisa;
13.7.11. Estudos setoriais;
13.7.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente
favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços.
13.7.13.Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
13.8.O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio das planilhas de composição de
preços quando o preço unitário ofertado for aceitável, mas os preços que o compõem
necessitem de ajustes aos valores estimados pelo TCE/PR;
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13.9.O licitante deverá apresentar suas planilhas de preço por postos de serviços,
obedecendo aos seguintes salários-base mínimos obtidos após pesquisa de preços
junto a fornecedores:
13.9.1. R$ 7.866,66 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis
centavos) para os postos de serviço de Editor de TV e Vídeo.
13.9.2. R$ 3.833,33 (três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
para os postos de serviço de Designer Gráfico.
13.9.3. R$ 2.533,33 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
para os postos de serviço de Operador de Áudio.
13.9.4. R$ 9.556,66 (nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e
seis centavos) para o posto de Chefe de Operações de Sistemas de Televisão e
Produtoras de vídeo.
13.9.5. R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) para os postos de serviço de
Operador de Câmera.
13.9.6. R$3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais) para o posto de Assitente de
Produção.
13.9.7. R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais) para o posto de Operador de
Caracteres.
13.9.8. R$ 3.275,00 (três mil e duzentos e setenta e cinco reais) para o posto de
Diretor de Imagens.
13.10.Caso o licitante apresente sua proposta com o salário inferior ao piso salarial e
esteja provisoriamente classificado em primeiro lugar, ele poderá, após diligência,
ajustar o salário no prazo estabelecido. O não atendimento da diligência no prazo
fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza hipótese de desclassificação da proposta.
13.11.A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar
majoração de seu valor global, sem prejuízo do contido no item 13.14.4;
13.12.Se a proposta não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará
a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
a este Edital.
13.13.No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá, de forma fundamentada,
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica.
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13.14.Serão desclassificadas as propostas:
13.14.1. Que estejam em desacordo com as especificações, prazos e condições
fixados neste Edital;
13.14.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
proponentes;
13.14.3. Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento na própria
sessão;
13.14.4. Com valor superior ao preço máximo global e unitário estabelecidos no
presente Edital;
13.14.5. Que para sua viabilização indiquem condições genéricas de cobertura de
outras propostas, ou de subsídios condicionados que não estejam autorizados em
Lei, ou se refiram a repasse de descontos ou de isenção de tributos ou ainda
aquelas em desacordo com o Edital, ou qualquer norma jurídica aplicável à
contratação.
13.14.6. Que após diligências, não forem corrigidas ou justificadas.
14.DA HABILITAÇÃO.
14.1.A habilitação do licitante cadastrado no SICAF será verificada por consulta online
ao sistema, aos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação
complementar especificada neste Edital.
14.1.1.Os documentos abrangidos pelo SICAF são os relativos à:
14.1.1.1. Regularidade fiscal;
14.1.1.2. Regularidade trabalhista;
14.1.1.3. Qualificação econômico-financeira e,
14.1.1.4.Habilitação jurídica, exceto comprovação de legitimidade para assinatura
de propostas e contratos.
14.2.O licitante não cadastrado no SICAF deverá apresentar toda a documentação de
habilitação prevista neste Edital.
14.3.Ao licitante inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal,
trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida no referido
sistema, poderá ser apresentação atualizada ao Pregoeiro no momento da
habilitação.
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14.4.Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
14.5.Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da
administração fiscal e tributária emitidas pela internet.
14.6.Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
14.6.1.Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica,
deverão sempre ser apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ
ou CPF, se pessoa física;
14.6.2.Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
14.6.3.Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
14.6.4.Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por
cartório.
14.7.Para a habilitação do licitante detentor da melhor oferta, será exigida a
documentação relativa:
14.7.1.À habilitação jurídica;
14.7.2.À qualificação técnica;
14.7.3.À qualificação econômico-financeira;
14.7.4.À regularidade fiscal e trabalhista;
14.7.5.Ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal.
14.8.Documentos relativos à habilitação jurídica:
14.8.1.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
14.8.2.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
14.8.3.Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, em
se tratando de Sociedade Simples;
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14.8.4.Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
14.8.5.Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
14.9.Documentos relativos à qualificação técnica:
14.9.1.Empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a
qualificação técnica, mediante apresentação de:
14.9.1.1. 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnico-operacional, fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que atestem que a licitante
executou, com qualidade técnica e estética, serviços contínuos de gravação e
transmissão de som e imagem ao vivo em emissoras de TV aberta ou fechada por
pelo menos 6 meses.
14.9.1.2. 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnico-operacional, fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que atestem que a licitante
executou, com qualidade técnica e estética, a produção de no mínimo 2 vídeos
institucionais de ao menos 5 minutos cada.
14.9.1.3. 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnico-operacional, fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que atestem que a licitante
executou, com qualidade técnica e estética, gravação e transmissão de som e
imagem ao vivo, via streaming, de ao menos 3 treinamento, cursos ou palestras.
14.9.1.4. 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, que atestem que a licitante executou, com
qualidade técnica e estética, a produção de no mínimo 2 vídeos com pelo menos 4
minutos cada de videografismo e animação gráfica de alta ou média complexidade.
14.9.2.Será aceito o somatório de atestados, exceto para comprovação da duração
dos vídeos.
14.9.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do Contrato ou
se decorrido, pelo menos, 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior.
14.9.4.O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do Contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram prestados os serviços.
14.9.5. Os atestados deverão conter os itens e as respectivas quantidades
fornecidas, bem como informações necessárias para confirmação da sua
autenticidade junto ao emissor.
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14.9.6. Quando existir dúvidas em relação à veracidade do Atestado, serão
solicitados os documentos comprobatórios do fornecimento, tais como cópias de notas
fiscais, recibos, Contratos, nota de empenho, Demonstrativo de Resultados, devendo
ser enviados por e-mail em até 4 (quatro) horas da solicitação e enviados os
documentos originais ou cópia autenticada via correio em até 48 horas após a
solicitação.
14.9.7. Atestados deverão ter sido emitidos em nome da licitante, exceto nos casos
de possibilidade de transferência de capacidade técnico-operacional entre pessoas
jurídicas objeto de reestruturação empresarial, quando ocorrida a transferência total
ou parcial de patrimônio e profissionais, devidamente demonstrada por meio dos
documentos de constituição jurídica.
14.9.8. Para a comprovação de qualificação técnica das empresas, servidores do
TCE/PR poderão, a seu critério, visitar as instalações atuais da proponente, devendo
na ocasião serem comprovadas as informações solicitadas.
14.9.9. As empresas deverão apresentar declaração (modelo no Anexo V) que:
14.9.9.1. Independentemente da realização da vistoria, tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação e,
14.9.9.2. Disponibilizará representante, equipe, equipamentos com no máximo 3
anos de uso.
14.10.Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
14.10.1.Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física.
14.10.2.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
14.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;
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14.10.3.Comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma:
14.10.3.1.No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço
patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/
Distrito Federal ou, se houver, do município da sede da empresa;
14.10.3.2.No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada
das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial,
Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na
Junta Comercial.
14.10.3.3.Para fins do subitem 14.10.3.2., as empresas que adotarem o SPED
Contábil (Sistema Público de Escrituração Digital) deverão apresentar impressos o
arquivo da ECD que contenha o Balanço Patrimonial do último exercício (arquivo
transmitido por meio do SPED em formato.txt) e o Termo de Autenticação (recibo
gerado pelo SPED).
14.10.4.O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do
último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de
existência da sociedade, atestando a boa situação financeira:
LG= Liquidez Geral- Superior a1.
SG= Solvência Geral- Superior a 1.
LC= Liquidez Corrente – Superior a 1.
Sendo,
LG= (AC+ ARLP) / (PC+PNC)
SG= AT / (PC+PNC)
LC= AC / PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
ARLP= Ativo Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo Não Circulante
AT= Ativo Total
14.10.5. Comprovar Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no
mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor
estimado para a contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis do último exercício social;
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14.10.6.Comprovar Patrimônio Líquido Mínimo correspondente a 10% (dez por cento)
sobre o valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na
forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta;
14.10.7.Comprovar patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor
total dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com
empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação.
14.10.7.1. A comprovação deve ser feita por meio de declaração conforme modelo e
orientações constante do Anexo VI, acompanhada da Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE) relativa ao último exercício social;
14.10.7.2. Se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação
à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas
justificativas para tal diferença no Anexo VI.
14.10.7.3. Se as justificativas não forem entregues concomitantemente
documentação, o Pregoeiro fixará prazo para a sua apresentação.

à

14.10.7.4. O balanço patrimonial e as demostrações contábeis deverão estar
assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
14.11.Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
14.11.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
mediante a apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
14.11.2.Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais
previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal
n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros;
14.11.3.Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF;
14.11.4.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos
Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou
Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
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14.11.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos
Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento
equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;
14.11.6.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de
Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.
14.12.As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
14.12.1.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
14.12.2.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que
o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.
14.12.3.A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
14.13.A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas
neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte
aos já convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se
necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances,
desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatório, ou revogar a licitação.
14.14.As certidões de comprovação da regularidade fiscal dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão
expedidor ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas
dos últimos 180 (cento e oitenta) dias contados da data da abertura da sessão pública.
14.15.Para as demais certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade,
será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas
respectivas emissões, devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos
de habilitação.
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14.16. Documentação complementar:
14.16.1.Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal,
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal;
14.16.2.Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, nos termos
do inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002;
14.16.3.Declaração de “Elaboração Independente de Proposta”;
14.16.4. Declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa
prevista na Lei Complementar 123/06, quando for o caso;
14.16.5.Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
14.16.6.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º
e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
14.17.As declarações exigidas no subitem 14.16.1 a 14.16.6 serão consultadas no
sistema Compras Governamentais.
14.18.Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado.
14.19.Caso os documentos sejam de procedência estrangeira, deverão ser
devidamente consularizados.
14.20.A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência
do contrato.
15.DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.
15.1. O licitante deverá remeter cópia simples dos documentos não abrangidos pelo
SICAF ou desatualizados no sistema e dos documentos relativos à qualificação
técnica, anexando-os no sistema do Comprasgovernamentais, no prazo máximo de 1
(uma) hora, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
15.1.1. A documentação acima, em original ou cópias autenticadas, e a proposta
original deverão ser apresentadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da solicitação do pregoeiro, no seguinte endereço: Tribunal de Contas do
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Estado do Paraná, Praça Nossa Senhora Salette, s/n, Bairro Centro Cívico, CEP:
80.530-910, Curitiba-PR, aos cuidados da Diretoria de Licitações e Contratos e do
respectivo Pregoeiro responsável. O envelope lacrado contendo os documentos deve
informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, e número e
ano do Pregão Eletrônico.
16.DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
16.1. Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas on-line,
em sistemas específicos, as seguintes situações:
16.1.1.Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF;
16.1.2.Ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato
superveniente impeditivo da habilitação;
16.1.3.Ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra
infantil;
16.1.4.Ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com
todas as exigências editalícias;
16.1.5.Ter declarado no sítio
Independente de Proposta”;

Compras

Governamentais

a

“Elaboração

16.1.6.Ter declarado no sítio Compras Governamentais de que se enquadra na
condição de micro e pequena empresa prevista na Lei Complementar n. º 123/06,
quando for o caso;
16.1.7.Ter declarado no sítio Compras Governamentais que não possui, em sua
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da
Constituição Federal;
16.1.8.Ter declarado no sítio Compras Governamentais que não ultrapassou o
limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3.º da Lei
Complementar n. º 123, de 14 de dezembro de 2006, quando necessário, sendo
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da
referida Lei Complementar;
16.1.9.Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da CGU, disponível no
Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/ceis), no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA),
do
CNJ,
por
meio
de
consulta
a
ser
realizada
no
sítio
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), no Cadastro de
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Impedidos
de
Licitar
do
TCE/PR
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.as
px)
e,
no
Cadastro
Informativo
Estadual
CADIN
(http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteúdo.php?conteudo=7).
Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.
16.1.10.Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante consulta de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo TST
(www.tst.jus.br), ou apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa
(artigo 642-A, parágrafo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho).
16.2.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
16.3.Consideradas cumpridas todas as exigências do Edital quanto à apresentação
da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o
Pregoeiro o declarará vencedor.
16.4.Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance
para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a
ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao
critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá
revogar a licitação.
17.DOS RECURSOS.
17.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o
qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer.
17.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br .
17.3. A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na
decadência desse direito.
17.4.Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias
para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
24

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 01/2018
17.5.Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 5
(cinco) dias para:
17.5.1.Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora
do prazo estabelecido;
17.5.2.Motivadamente, reconsiderar a decisão;
17.5.3.Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora, que terá
5 dias úteis para decidir.
17.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
17.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para
determinar a contratação.
17.8. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.
17.9. A publicidade do julgamento dos eventuais recursos se dará na forma prevista
no item 1.7 do presente Edital.
18.DA CONTRATAÇÃO.
18.1. Após a homologação da licitação, o contrato será enviado ao licitante vencedor
para assinatura.
18.2. O contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, contados a partir da da sua
assinatura, podendo ser prorrogado, sucessivamente, por igual período, até o limite
de 60 (sessenta) meses, quando:
18.2.1.Os serviços tenham sido prestados regularmente;
18.2.2.A administração mantenha interesse na realização do serviço;
18.2.3.O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração; e,
18.2.4.. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
18.3.Farão parte da contratação, independentemente de suas transcrições, as
condições estabelecidas neste Edital e a proposta da empresa contratada.
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18.4. O licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
do contrato, para devolvê-lo assinado, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
18.5. O prazo para devolução do contrato poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada da adjudicatária e aceita pelo TCE/PR.
18.6. A pessoa que assinar o instrumento contratual deverá demonstrar que possui
poderes para praticar o ato, mediante a apresentação de cópias autenticadas dos atos
constitutivos, alterações e demais documentos necessários à comprovação de seus
poderes.
18.7. Por ocasião da celebração do contrato, o licitante vencedor deverá demonstrar
a regularidade fiscal e trabalhista como condição para celebração do ajuste, devendo
manter as mesmas condições de habilitação quando da execução do contrato.
18.8. Em caso de recusa ou impossibilidade do licitante vencedor em assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando o
mesmo não fizer a comprovação referida no item anterior, o Tribunal de Contas
adotará as providências cabíveis à imposição de sanção, bem como convocará os
licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, após
comprovados os requisitos habilitadores e feita a negociação, contratar com a
Administração.
19.DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
19.1. Será exigido da futura CONTRATADA garantia de execução do contrato,
conforme as condições descritas na minuta do contrato.
20.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO.
20.1. As condições de pagamento e recebimento do objeto são as previstas na Minuta
do Contrato.
21. DAS SANÇÕES.
21.1. Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração ao licitante que:
21.1.1. Recusar-se injustificadamente, dentro do prazo estabelecido, após ser
considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente;
21.1.2. Não mantiver a sua proposta.
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21.2. Com fundamento no artigo 156 da Lei Estadual n. º 15.608/2007, a declaração
de inidoneidade será aplicada ao licitante que:
21.2.1. Fizer declaração falsa na fase de habilitação;
21.2.2. Apresentar documento falso;
21.2.3. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o procedimento;
21.2.4. Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
21.2.5. Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.2.6. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração,
em virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica
definidos na Lei Federal 8.158/91;
21.2.7. Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa,
na forma da lei.
21.3.Caberá multa compensatória, a ser calculada sobre o valor total da proposta,
sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso
de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que:
21.3.1. Apresentar declaração falsa, multa de até 20%( vinte por cento);
21.3.2. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento, multa de até
10%( dez por cento);
21.3.3.Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação, multa de até
20%( vinte por cento).
21.4. Caberá multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado
adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o contrato,
bem como aceitar ou reiterar o instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização
suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de
suspensão de licitar e contratar com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelo
prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa.
21.5. A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou
declaração de inidoneidade, a teor do disposto no artigo 150, parágrafo único, da Lei
Estadual n. º 15.608/2007.
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21.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
contrato.
22.DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO.
22.1.Fica assegurado ao TCE/PR o direito de revogar a licitação por razões de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulá-la em virtude de vício insanável.
22.2.A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na
nulidade dos atos que diretamente dele dependam.
22.3.Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.
22.4.A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.
22.5.A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.
22.6.Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse
público ou aos demais interessados.
22.7.A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.
22.8.A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Presidente do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
23.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
seus documentos de habilitação, e o TCE/PR não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
23.2. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
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23.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.
23.4. O Pregoeiro não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias
deste Edital obtidas por meio de terceiros.
23.5. Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente
assinadas pelo Pregoeiro.
23.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na
legislação vigente.
23.7. No julgamento das propostas e da habilitação o Pregoeiro poderá relevar
omissões puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a
legislação vigente.
23.8. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições
apresentadas pelos licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos
deste Edital e dos documentos que o integram.
23.9. Ao Pregoeiro são reconhecidas as atribuições e poderes constantes do artigo 48
da Lei Estadual Paranaense n. º 15.608/2007.
23.10.Na contagem dos prazos constantes do presente edital, observar-se-á o
disposto no artigo 163 da Lei Estadual Paranaense n. º 15.608/2007, excluindo-se o
dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dia de expediente no TCE-PR.
23.11. Será permitido subcontratar os serviços de auxiliar de estúdio, de externa e
operador de câmera, desde que autorizadas prévia e formalmente pelos fiscais do
contrato e, apresentada a documentação de regularidade fiscal e trabalhista exigida
no item 14, subitem 14.11.
23.12.O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na sala da Supervisão de Licitações
e Contratos localizada no subsolo do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, nos dias úteis, e no site do
TCE/PR - www.tce.pr.gov.br , no link Transparência – Licitações TCE, bem como no
endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.
23.13. Integram o presente edital, os seguintes anexos:
•
•
•

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II – Diagrama e Especificações Técnicas.
Anexo III– Modelo de Proposta de Preços
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• Anexo IV – Modelos de Planilha de Composição de Custos e Formação de
Preços.
• Anexo V – Modelo de declaração referente a aspectos técnicos da licitação.
• Anexo VI – Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa
Privada e com a Administração Pública.
• Anexo VII – Minuta do contrato.
• Anexo VIII –Modelo de carta de fiança bancária para garantia de execução
contratual.
23.14. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,
para solucionar eventuais litígios, afastado qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Curitiba, em 07 de fevereiro de 2018.
JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
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ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA.

4.

OBJETO
A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços, com

dedicação exclusiva de mão de obra, para operação e edição de áudio e vídeo para a
transmissão das sessões da Primeira e Segunda Câmaras e do Tribunal Pleno, bem
como a prestação de serviços de produção audiovisual, design gráfico,
videografismos, produção de áudios e vídeos institucionais e educacionais, entre
outros temas de interesse do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, além do
atendimento, sob demanda, dos serviços de auxiliar de estúdio, de externa e operador
de câmera, incluindo-se a disponibilização de equipamento conforme Anexos 1 e 2.

5.

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
A demanda na área de criação e edição áudio visual é muito variável, tanto

quanto ao tipos de projetos e layouts desenvolvidos quanto à sua complexidade,
tornando inviável uma completa padronização de produtos (resultados). Ainda, não há
a possibilidade de uma previsão antecipada de quais serão todas as demandas de
criação e edição do Tribunal de Contas, justamente pela sua variabilidade e pelo
dinamismo que uma área de comunicação exige para ser eficaz.
Outra característica presente é a frequência diária das demandas de natureza
áudio visual no TCE-PR. Portanto, para atendê-las de forma tempestiva e com
qualidade, levando-se em consideração a margem apontada de imprevisibilidade dos
pedidos e solicitações, entende-se como necessária a contratação de serviços com
dedicação exclusiva de mão de obra.
O trabalho a ser realizado por dedicação exclusiva de mão de obra e os
serviços sob demanda são dependentes entre si. A maneira e a qualidade da
execução de um afeta diretamente a forma e a qualidade da execução do outro. A
integração entre as etapas e os serviços afeta diretamente o resultado final, sendo
importante que haja um único responsável pela qualidade técnica e estética dos
materiais desenvolvidos. Esses fatores obrigam a contratação conjunta dos serviços.
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6.

MOTIVAÇÃO
A transmissão das Sessões do Tribunal Pleno, Primeira e Segunda

Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR tem como foco ampliar
a difusão da atividade decisória desta Corte de Contas em questões afetas ao
Controle Externo, possibilitando que os jurisdicionados e a sociedade civil
acompanhem o dia a dia do órgão, bem como suas principais decisões, favorecendo,
assim, o conhecimento do cidadão sobre seus direitos e deveres, correlacionados ao
controle e fiscalização dos recursos públicos aplicados no Paraná, tanto no âmbito
estadual, quanto no municipal.
O TCE-PR trabalha na perspectiva de informar, educar, esclarecer e
ampliar o acesso ao Controle Social, buscando tornar transparentes suas ações e
decisões. Este é o maior propósito da Corte de Contas do Paraná: agir com
transparência na condução das atividades do Controle Externo, conforme definido
pelo texto Constitucional de 1988.
As atividades de Educação a Distância (EaD) têm por missão empregar
uma linguagem clara, ágil, confiável, contextualizada, atual e de caráter didático às
ações do Plano Anual de Capacitação da Escola de Gestão Pública do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná (EGP/TCE-PR), notabilizando a difusão e ampliação do
conhecimento em diferentes ramos do saber afetas ao controle externo: a) direito; b)
auditoria; c) economia; d) contabilidade pública; e) gestão pública.
O TCE-PR realiza, dessa maneira, por meio da eduçação, permanente
atualização dos servidores públicos estaduais e municipais, além de preparar
estudantes, associações de classe e gestores públicos de maneira prolongada,
profunda e variada, garantindo-lhes o acesso à capacitação.

7.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4.1 SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
4.1.1 – 2 (dois) editores de TV e vídeo2

2

Código 3744 CBO

32

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 01/2018
Disponibilização de 2 (dois) editores de TV e vídeo, com carga horária de
30 (trinta) horas semanais3 cada, levando em conta a carga diária da categoria, de 6
(seis) horas. O serviço será prestado nas instalações do Núcleo de Imagem da
Diretoria de Comunicação Social do TCE-PR. Os profissionais utilizarão os
equipamentos de propriedade do Tribunal.
Considerando a demanda crescente de gravações observada nos anos
de 2014 e 2015 e projetando-se a demanda para 2017, segundo os dados constantes
da tabela 1, será necessária uma média mensal de 164 horas de edição para o
corrente ano. Levando em conta a carga diára da categoria de 6 (seis) horas, serão
necessários 2 (dois) postos de trabalho para atendimento das necessidades do TCEPR.

TABELA 1
Ano

GRAVAÇÃO
EDIÇÃO

Gravação e Edição – Núcleo de Imagem (em 1h)
2015
2016
2017*
Quantidade Média Quantidade Média Quantidade
Média
mensal
mensal
mensal
157
15
253
24
351
33
764
71
1.280
117
1.756
164

Total

921

86

1.533

141

2.101

197

Fonte: Núcleo de Imagem/DCS/TCE-PR
* Projeção, calculada para os 235 dias úteis do ano, com base na demanda apresentada até o
dia 25/08/2017. Confirmada, a quantidade de horas de gravação e edição significaria
aumentos de 38,74% e 37,19%, respectivamente, em relação ao ano anterior.

Precisam-se de dois editores para atender ao cumprimento da carga
horária, sendo que o Tribunal abre às 7 horas4 – , portanto, seria necessário um editor
das 7 horas até as 13 horas – e encerra seus trabalhos às 18 horas – um segundo
editor das 12 horas às 18 horas; além disso, segundo a experiência empírica, para
cada hora gravada demandam-se cinco horas, em média, de edição.
a) Qualificação mínima exigida :

3

Artigo 21, incisos I e II da Lei nº 6.533/78

4

Segundo IS nº 86/2014
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- Ensino Médio completo em instituição reconhecida pelo MEC;
- registro profissional junto à Delegacia Regional do Trabalho;
- atestado de capacidade ténica profissional, comprovando experiência
mínima de 3 (três) anos5 atuando como editor de TV e vídeo e:
capacidade plena de operação dos equipamentos de edição e pósprodução; capacidade de produzir artes gráficas, videografismos (2D)
de média e alta complexidade e animação gráfica (3D) de baixa
complexidade, e realizar tratamento de finalização de áudio e vídeo;
- domínio dos softwares: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe
Audition, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Speed Grade,
Adobe Media Encoder, Adobe Encore, Apple Final Cut, Apple Color,
Blackmagic DaVinci Resolve, Apple DVD Studio Pro, entre outros
necessários à edição profissional de áudio e vídeo.

b) Os serviços incluem:
- edição não linear de arquivos de vídeo;
- edição de arquivos de áudio;
- produção e reprodução de material em mídias eletrônicas, como pen
drives, DVDs, CDs, blue ray e similares;
- elaboração, animação e inserção de vinhetas, videografismos em 2D
de média e alta complexidade, animações gráficas 3D de baixa
complexidade, efeitos especiais, legendas e artes em geral;
- autoração de DVD;
- outros serviços correlatos;
- o profissional contratado deverá disponibilizar o acesso a servidores de
banco de imagem em vídeo tais como Shutterstock, Pond5, ImageBank
ou similares, sendo permitido o download em resolução FullHD ou
superior de ao menos 10 imagens ao mês, a serem escolhidas e/ou
aprovadas pelo TCE-PR, bem como o uso das imagens com as
licenças de direitos autorais adequadas;

Segundo a CBO 2002: “O exercício pleno das atividades ocorre após três ou quatro anos de
experiência. ”
5
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- deverá, também, disponibilizar o acesso a bancos de trilha sonora e
efeitos sonoros, tais como Megatrax, Jacarandá ou similares, sendo
permitido o download, em alta qualidade, de, ao menos, 30 (trinta)
arquivos ao mês, bem como o uso dos arquivos com as licenças de
direitos autorais adequadas.
4.1.2 – 4 (quatro) designers gráficos6

Disponibilização de 4 (quatro) designers gráficos, com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais cada7. O serviço deverá ser prestado nas instalações
do Núcleo de Imagem da Diretoria de Comunicação Social do TCE-PR. Os
profissionais utilizarão os equipamentos de propriedade do Tribunal.
Ressalta-se que o cargo de Analista de Controle na área de Design
Gráfico foi criado pela Lei 17.423/2012 e extinto pela Lei 18.810/2016.
Considerando a quantidade de horas atualmente utilizadas – 375 horas
por mês – e a carga horária de 40 horas semanais; considerando, ainda, a previsão
de acréscimo de demanda – conforme tabela 2 – são necessários 3 (três) postos de
trabalho.

TABELA 2
DEMANDAS APRESENTADAS AO NI
ANO

Demandas*

Aumento (%)

2015

102

-

2016

121

18,62

2017

133**

199

64,46

Fonte: Núcleo de Imagem/DCS/TCE-PR
*Por “demandas” entende-se o conjunto de serviços gráficos encomendados à unidade, num
determinado período de tempo.
**Dados entre janeiro de agosto. O número ao lado consiste na projeção para o ano, com base
nos produtos entregues nos primeiros oito meses de 2017.

6
7

Código 2624-10 CBO
Conforme o Artigo nº 58 do Decreto-Lei nº 5452/42.
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O quarto posto de trabalho surge tendo em vista a redução do número
de estagiários alocados no Núcleo de Imagem – de oito para dois – o que permite a
continuidade do desenvolvimento das atividades gráficas de maneira ininterrupta das
diversas demandas (8 horas diárias). Além de agregar um profissional com formação
completa.
a) Qualificação mínima exigida:
- Ensino superior completo em instituição reconhecida pelo MEC nas
áreas de Design Gráfico, Design Digital, Programação Visual, Design,
Web Design ou denominações congêneres;
- registro profissional junto à Delegacia Regional do Trabalho;
- Atestado de capacidade técnica profissional, comprovando experiência
mínima de 5 (cinco) anos8 atuando como designer gráfico, ou
denominações sinônimas, bem como: domínio dos softwares de
editoração eletrônica (Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator e Corel Draw); domínio de softwares de editoração de texto
(Microsoft Word e similares); domínio de softwares de planilha eletrônica
(Microsoft Excel e similares); domínio de softwares de apresentação de
slides (Microsoft Power Point e similares).

b) Os serviços incluem:
- criação e direção de arte para materiais televisivos e gráficos;
- criação de identidade visual;
- criação de programação visual para eventos do TCE-PR;
- criação de programação visual para mídia impressa;
- edição de imagens;
- criação de infográficos;
- criação de layout e vinhetas para vídeo;
- outros serviços correlatos;
Segundo a CBO 2002: ”O desempenho pleno das atividades, para os artistas visuais, conservadoresrestauradores, desenhistas industriais de produto e desenhistas industriais gráficos, ocorre com cinco
anos de experiência profissional...”
8
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- o profissional contratado deverá disponibilizar o acesso a servidores de
banco de imagem de fotos e vetores tais como ImageBank, Shutterstock,
Istockphotos ou similares, sendo permitido o download em alta resolução
de até 25 (vinte e cinco) imagens por mês, a serem escolhidas e/ou
aprovadas pelo TCE-PR, bem como o uso das imagens com as licenças
de direitos autorais adequadas.

4.1.3– 1 (um) Chefe de Operações de Sistemas de Televisão e
Produtoras de Vídeo9
Disponibilização de 1 (um) de Chefe de Operações de Sistemas de
Televisão e Produtoras de Vídeo para atuar junto aos demais profissionais
contratados para a prestação dos serviços no Tribunal de Contas do Paraná e na
direção, coordenação e resolução de eventuais problemas na execução dos serviços.
Com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais10. O profissional utilizará os
equipamentos de propriedade do Tribunal e da contratada.
Considerando a quantidade de postos de trabalho (14), bem como os
horários e a natureza dos serviços, 1 (um) profissional é suficiente para a chefia
técnica.

a) Qualificação mínima exigida:
- Ensino Médio em instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
- experiência mínima de mais de 5 (cinco) anos11 na área de produção
audiovisual;
- registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho;
-

Atestado

de

capacidade

técnica

operacional,

comprovando

conhecimento compatível com os equipamentos, sistemas e processos
de trabalho necessários à prestação dos serviços contratados;
conhecimento sobre a montagem e desmontagem dos equipamentos de
áudio e vídeo envolvidos neste contrato; capacidade para efetuar

9

Código 3732-20 CBO
Lei nº 6615/78 e Decreto nº 84.134/79 e anexo.
11 Segundo a CBO 2002: “O desempenho pleno das atividades ocorre com mais de cinco anos de
experiência...”.
10
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pequenos reparos, além de identificar e solucionar problemas
envolvendo as transmissões ao vivo pela TV e internet; experiência na
coordenação de gravações e transmissões ao vivo para TV aberta ou
fechada; capacidade de coordenar e supervisionar os roteiros;
capacidade de selecionar imagens e efeitos para produção audiovisual;
capacidade de dirigir cinegrafistas e editores de imagem; capacidade de
supervisionar a edição final dos vídeos; conhecimento de fotografia e
edição.

b) Os serviços incluem:
- Representar o CONTRATADO junto à FISCALIZAÇÃO e ser
responsável pelas comunicações entre ambos;
- acompanhar, pessoalmente, a prestação de serviço dos demais
funcionários. No caso da ocorrência de eventos simultâneos, o
supervisor deverá acompanhar aquele indicado pela FISCALIZAÇÃO;
- responsabilizar-se pelo nível de qualidade das tarefas executadas
pelos outros profissionais;
-

coordenar

e

controlar

as

atividades

desempenhadas

pelos

profissionais, atuando como seu responsável técnico;
- acompanhar, obrigatoriamente, a transmissão das sessões dos órgãos
colegiados do Tribunal de Contas, salvo orientação diversa da
CONTRATANTE;
- intermediar eventual substituição, dispensa e/ou admissão de
profissionais durante o contrato;
- exercer as atribuições inerentes às atividades de direção (cena e
fotografia), além de técnico broadcast, técnico live stream e outras
atividades correlatas.
4.1.4 – 2 (dois) operadores de câmera12
Disponibilização de 2 (dois) operadores de câmera, capacitados para
operar, inclusive, as portáteis ou semi-portáteis, sob orientação técnica do diretor de
12

Código 3732-05 CBO.
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imagens. Com carga horária de 30 (trinta) horas semanais cada, levando em conta a
carga diária da categoria, de 6 horas13. O profissional utilizará os equipamentos
exclusivamente da contratada.
Levando-se em consideração que há situações em que é necessária a
presença de um profissional, ao mesmo tempo, nas sessões plenárias e no estúdio,
para gravações de aulas no sistema EaD, e no auditório, para filmagem de palestras
e eventos, estima-se que dois profissionais sejam suficientes para suprir a demanda.

a) Qualificação mínima exigida:
- Ensino Médio completo em instituição reconhecida pelo MEC;
- Registro Profissional na Delegacia Regional do Trabalho;
- experiência de, no mínimo, 3 (três) anos14 em captação de imagens
para audiovisual;
- condição técnica de operar equipamentos de vídeo em Full HD ou
superior;
- condição técnica de analisar cenários e posicionamentos para
execução de tomadas;
- condição técnica de regulagem da câmera e da qualidade da imagem,
conforme orientações do diretor.
4.1.5 – 2 (dois) operadores de áudio15
Disponibilização de 2 (dois) operadores de áudio, com carga horária de
30 (trinta) horas semanais cada16. O serviço deverá ser prestado nas dependências
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Os profissionais contratados utilizarão
os equipamentos de propriedade do Tribunal e da Contratada.
Levando-se em consideração que, além das gravações das sessões em
Plenário, há situações em que é necessária a presença de um profissional, ao mesmo
tempo, no estúdio, para gravações de aulas no sistema EaD, ou no auditório, para

13

Lei nº 6615/78 e Decreto nº 84.134/79 e anexo.
Segundo a CBO 2002: “O desempenho pleno das atividades ocorre (...) após três ou quatro anos
(...)”
15 Código 3732-05 CBO
16 Lei nº 6615/78 e Decreto nº 84.134/79 e anexo.
14
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filmagem de palestras e eventos, estima-se que dois profissionais sejam suficientes
para suprir a demanda.

a) Qualificação mínima exigida:
- Ensino Médio completo em instituição reconhecida pelo MEC;
- registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho;
- experiência mínima de 3 (três) anos17 na área de operação de áudio.

b) Os serviços incluem:
- Operar sistema de áudio do TCE-PR, Plenário, Auditório, Sala de
Reunião e Sala de Situação e gravar notas de rádio;
- operar mesas de áudio digitais e analógicas, amplificadores,
microfones e outros periféricos durante a gravação das sessões do no
plenário do TCE-PR;
- gravação e edição de áudio em software profissional;
- operação do equipamento de videoconferência do TCE-PR;
- operação dos equipamentos das Salas de Situação e Sala de Reunião;
- montagem e desmontagem dos equipamentos de áudio;
- outras atividades correlatas.
4.1.6 – 1 (um) assistente de produção18
Disponibilização de 1 (um) assistente de produção, responsável pela
obtenção dos meios materiais necessários à realização de programas, assessorando
o supervisor técnico na produção durante os ensaios, encenação ou gravação de
programas. Reune os elementos envolvidos no programa a ser produzido. Com carga
horária de 30 (trinta) horas semanais, levando-se em conta a carga diária da categoria,
de 6 (seis) horas19. O profissional utilizará os equipamentos de propriedade do
Tribunal e da Contratada.

Segundo a CBO 2002: “O desempenho pleno das atividades ocorre (...) após três ou quatro anos
(...)”
18 Código 3732-05 CBO
19 Lei nº 6615/78 e Decreto nº 84.134/79 e anexo.
17
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Providencia toda a infraestrutura para realização de programas (rádio,
TV) ou filmes; elabora cronograma de filmagem, contrata a equipe artística e técnica.
Considerando-se a quantidade de horas gravadas em 2016 e a projeção
para 2017 (Tabela 1 supra), estima-se que um profissional seja suficiente para suprir
as necessidades do TCE-PR.

a) b) Qualificação mínima exigida:
- Ensino Médio em instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
- experiência mínima de 3 (três) anos20 na área de produção audiovisual;
- registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho;
b) Obrigações do Assistente de Produção21:
- Planejar (levantamento de dados e materiais para edição - PowerPoint,
ilustrações e animações), organizar (agenda de gravação e do set) e
executar as ações necessárias para a filmagem (cenógrafa);
- Operar teleprompter;
- Entrega e conferência de vídeos finalizados;
- Intermediar a escolha de membros da equipe;
- Elaborar e controlar o cronograma de gravação;
- Contatar serviços por demanda para suporte do objeto;
- Elaborar e apresentar relatórios sobre os serviços prestados;
4.1.7 – 1 (um) Operador de caracteres22
Atribução: Operar os caracteres nos programas gravados, filmes,
vinhetas e chamadas, conforme roteiro da produção, 3 (três) vezes semanais - 3 (três)
diárias. O profissional utilizará os equipamentos de propriedade da Contratada.
Considerando-se a quantidade média de horas gravadas mensalmente
– 36, divididas entre Primeira, Segunda Câmara e Tribunal Pleno – estima-se que um
profissional seja suficiente para suprir as necessidades do TCE-PR.

Segundo a CBO 2002: “O desempenho pleno das atividades ocorre (...) após três ou quatro anos
(...)”
21 Código 3732-05 CBO
22 3732-05 CBO
20
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a) Qualificação mínima exigida:
- Ensino Médio em instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
- registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho;
- experiência mínima de 3 (três) anos23 em captação e produção
audiovisual.
4.1.8 – 1 (um) Diretor de Imagens24
Atribuição: Selecionar as imagens e efeitos que devem ser transmitidos
e/ou gravados, orientando os câmeras quanto ao seu posicionamento e ângulo de
tomadas; coordenar os trabalhos de som, imagens, gravação, telecine, efeitos etc.;
supervisionar e dirigir tecnicamente toda a equipe operacional durante os trabalhos, 3
(três) vezes semanais - 3 (três) diárias. O profissional utilizará os equipamentos de
propriedade da contratada.
Considerando-se a quantidade média de horas gravadas mensalmente
– 36, divididas entre Primeira, Segunda Câmara e Tribunal Pleno – estima-se que um
profissional seja suficiente para suprir as necessidades do TCE-PR.

a) Qualificação mínima exigida:
- Ensino Médio em instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
- registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho;
- atestado de capacidade técnica operacional comprovando experiência
de, no mínimo, 3 (três) anos25 em direção de imagens e operação de
mesa de corte/swicther de programas televisivos exibidos em TV aberta
ou fechada; capacidade de orientar cinegrafistas e pessoal de apoio no
preparo dos equipamentos e adequação do ambiente, para assegurar a
qualidade da transmissão; capacidade de analisar cenários e
posicionamentos para execução de tomadas.

Segundo a CBO 2002: “O desempenho pleno das atividades ocorre (...) após três ou quatro anos
(...)”
24 3732-05 CBO
25 Segundo a CBO 2002: “O desempenho pleno das atividades ocorre (...) após três ou quatro anos
(...)”
23
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4.2 Serviços por demanda

4.2.1. Auxiliar de estúdio26: 25 (vinte e cinco) diárias.
a) Descrição do serviço:
Profissional qualificado e habilitado a auxiliar em estúdio, ou em
atividade externa, na operação de equipamentos de produção para televisão e
produtoras de vídeo. O profissional utilizará os equipamentos de propriedade da
contratada.

b) Qualificação mínima exigida:
- Experiência mínima de 1 (um) ano em produção audiovisual27.
4.2.2. Operador de Câmera28: 60 (sessenta) diárias.
a) Descrição do Serviço: Será solicitado conforme a necessidade do
CONTRATANTE, para compor a equipe de gravação e/ou transmissão
audiovisual, devendo apresentar-se ao fiscal do contrato ou supervisor técnico
acompanhado dos equipamentos descritos no anexo 2. O profissional utilizará os
equipamentos de propriedade da Contratada.

b) Qualificação mínima exigida:
- Ensino Médio em instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
- registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho;
- experiência de, no mínimo, 3 (três) anos em captação de imagens para
audiovisual29;
- condição técnica de operar equipamentos de vídeo em Full HD ou superior;
- condição técnica de analisar cenários e posicionamentos para execução de
tomadas;

26

3732-05 CBO
Segundo a CBO 2002: “O desempenho pleno das atividades ocorre (...) após um ou dois anos (...)”
28 3732-05 CBO
29 Segundo a CBO 2002: “O desempenho pleno das atividades ocorre (...) após três ou quatro anos
(...)”
27
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- condição técnica de regulagem da câmera e da qualidade da imagem, conforme
orientações do diretor.
8.

PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO
• Os serviços serão prestados nas dependências do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, no horário de funcionamento do TCE-PR, das 7h às 18h, sempre
respeitando a carga horária prevista para cada função.
• Em casos excepcionais e a critério do TCE-PR, poderá ser solicitada a execução
dos serviços em dias, horários e locais distintos dos aqui estabelecidos,
mediante prévia comunicação à CONTRATADA. Nesse caso, haverá
compensação das horas trabalhadas em horário extraordinário com o horário
regular, mediante acordo direto com o supervisor técnico e anuência da
fiscalização, de maneira a não prejudicar a execução das atividades do
CONTRATANTE.
• Antes do início da prestação dos serviços, deverá ser apresentado acordo
individual escrito ou coletivo que determine a possibilidade de compensação de
horários.
•

Em todas as mudanças de funcionários, novos acordos deverão ser
estabelecidos.

•

A critério do CONTRATANTE, por seu único e exclusivo interesse, o
CONTRATADO poderá vir a ser formalmente comunicado da dispensa parcial
da prestação de serviços no período de recesso do órgão ou afastamentos
legais dos prestadores de serviço. O recesso do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná tem duração de cerca de 15 (quinze) dias, normalmente abrangendo
a última semana de dezembro e a primeira de janeiro de cada ano.

•

A CONTRATADA é responsável pelo transporte (de ida e volta) do seu pessoal
até as dependências do TCE-PR, por meios próprios ou mediante valetransporte, inclusive em situações excepcionais como os casos de paralisação
do transporte coletivo, nas situações onde se faça necessária a execução dos
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serviços em regime de horário extraordinário e outros eventos especiais
previamente acordados com a FISCALIZAÇÃO.
9.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze meses), contados a
partir da publicação do extrato do instrumento no Diário Eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, podendo ser prorrogado por interesse das partes até
o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:

a. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
b. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

c. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração; e

d. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.
e. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração
de termo aditivo.

10.

GARANTIA PARA HABILITAÇÃO OU CONTRATUAL
Como o contrato envolve dedicação exclusiva de mão de obra, será exigida

garantia de execução contratual da Lei Estadual 15.608/07, art. 102.

11.

PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO
A qualidade e adequação dos produtos e serviços apresentados pela

CONTRATADA serão avaliadas imediatamente após a sua apresentação e, havendo
alguma inconformidade, esta será imediatamente comunicada ao preposto da
CONTRATADA. Nesse caso, a substituição do produto ou serviço inconforme será
solicitada, também, imediatamente. O tempo de execução do produto ou prestação
do serviço demandado será diretamente proporcional à sua complexidade.
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12.

INDICAÇÃO DE GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO

Indica-se como gestor do contrato o servidor Nilson Pohl, matrícula nº 52.0365 , como fiscal o servidor Omar Nasser Filho, matrícula nº 51.443-8, e como fiscal
substituto o servidor Valmir Denardin, matrícula nº 51.310-5.

13.

FISCALIZAÇÃO
10.1 Os serviços a serem executados, decorrentes da presente contratação,
deverão obedecer rigorosamente as normas abaixo, entre outras a serem
indicadas especificamente para cada serviço, a critério exclusivo da
CONTRATANTE e da FISCALIZAÇÃO:
a)

às normas e especificações constantes deste caderno;

b)

às normas da ABNT;

c)

às disposições legais da União e do Estado do Paraná;

d)

às prescrições e recomendações de fabricantes dos produtos;

e)

às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

10.2Assinado o contrato, o CONTRATADO deverá efetuar uma análise
minuciosa de todo o contrato, buscando elucidar, junto à FISCALIZAÇÃO,
ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes dos
serviços a serem executados e possíveis interferências que porventura
não tenham sido suficientemente esclarecidas.
10.3 Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de
maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços.
10.4 Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa que por ela seja
autorizada terão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados
os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitação.
10.5 O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos
serviços, mediante comunicação da FISCALIZAÇÃO, sempre que:

46

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 01/2018
13.1.1.houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que
esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos
trabalhos subsequentes; e a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou
autorizar formalmente.
10.6 A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
qualquer responsabilidade do CONTRATADO para terceiros, sejam
subcontratados, fornecedores, fabricantes ou outros profissionais e empresas
envolvidos com os serviços relativos a esta contratação.
10.7As normas de segurança constantes destas especificações não
desobrigam o CONTRATADO do cumprimento de outras disposições
legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos por
pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas
precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais
inadequados na execução dos serviços.
11. REGIME, EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO

11.1 PLANO DE INSERÇÃO DA CONTRATADA
11.1.1 Em até cinco dias úteis após a assinatura do contrato, será realizada
reunião inicial convocada pelo Fiscal do Contrato, que deverá contar com a
participação do representante legal e Chefe de Operações (preposto) da
CONTRATADA, para definir o cronograma para início da execução do contrato e
a forma de implantação dos serviços, questões operacionais, administrativas e de
gestão do contrato.
11.1.2 A CONTRATADA deverá:
11.1.2.1 apresentar, em até 25 dias da assinatura do contrato,
projeto

executivo

da

instalação

de

todos

os

equipamentos, conforme projeto conceitual constante
nos

anexos

do

CONTRATANTE;
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11.1.2.2 solicitar ao CONTRATANTE, no máximo 15 dias antes de
findo o prazo disposto no item 11.1.2.5, data para iniciar
a instalação dos equipamentos;
11.1.2.3 efetuar, na data designada pelo CONTRATANTE, a
instalação de todos os equipamentos necessários à
transmissão das sessões das Primeira e Segunda
Câmaras, além da sessão do Tribunal Pleno, em 5 dias
úteis, sendo o último dia destinado ao teste descrito a
seguir;
11.1.2.4 realizar um teste de operação e transmissão, com toda a
equipe necessária à prestação do respectivo serviço,
para verificar o funcionamento de todos os equipamentos
e para a configuração de todo o sistema de transmissão;
d1) Esse teste deverá ter o aceite do Engenheiro responsável pelo projeto
do Anexo 2 deste edital;
11.1.2.5 iniciar a prestação dos serviços em um prazo máximo de
60 dias, contados da assinatura do contrato.

11.2 FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA
11.2 .1 ORDEM DE SERVIÇO
Para a execução dos serviços sob demanda será emitida pela
CONTRATANTE ordem de serviço com a especificação do serviço que
será demandado, a unidade solicitante, o servidor da unidade solicitante
juntamente com seu ramal e e-mail, os prazos de execução e o valor
máximo a ser pago.
11.2.2 FORMA DE REJEIÇÃO DOS SERVIÇOS
a) Não serão aceitos serviços que apresentem, entre outros problemas:
a1) imagens desfocadas;
a2) imagens tremidas;
a3) subesposição ou superexposição;
a4) problemas na saturação, brilho ou contraste das imagens;
a5) imagens em resolução inferior à mínima exigida;
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a6) Imagens em formato diferente do exigido;
a7) imagens captadas sem o cuidado de preparo/produção do
cenário, tais como, mas não só, papéis, peças de roupas ou quaisquer
outros objetos jogados pelo cenário sem o cuidado de organização.
a8) problemas no áudio tais como, mas não só, ruídos, interrupções
e/ou distorções de qualquer tipo na voz ou trilha sonora.
a9) inobservância das diretrizes indicadas na ordem de serviço.
a10) inobservância das diretrizes repassadas no briefing, quando
houver.
11.2.3 Os materiais rejeitados serão informados via correio eletrônico ao
preposto da CONTRATADA.
11.2.4 Materiais rejeitados por problemas de qualidade técnica e/ou
inobservância das diretrizes especificadas na ordem de serviço e
na reunião de briefing deverão ser refeitos às expensas da
CONTRATADA.
11.3 RELATÓRIOS
11.3.1A CONTRATADA deverá emitir relatórios mensais, com registro das
atividades de produção, gravação e edição realizadas durante o mês,
incluindo as reuniões de serviço, bem como qualquer acontecimento
relevante e/ou inconformidade que possa ter ocorrido, com o objetivo de
tornar transparentes os entendimentos havidos entre as partes e também
para que ambas tomem as providências necessárias ao desempenho de
suas tarefas e responsabilidades;
11.3.2.O relatório deverá ser divido em duas partes:
b1) A primeira deverá tratar das atividades dos postos de trabalho
desenvolvidas durante o mês, especificando as atividades desenvolvidas
por posto de trabalho, faltas de prestadores de serviço, inconformidades
ou qualquer acontecimento relevante que impacte na execução do
contrato;
b2) A segunda deverá tratar da execução dos serviços sob demanda e
deverá conter o detalhamento de todas as demandas em execução,
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informando os números das ordens de serviço e os prazos de todas as
etapas de produção, desde o recebimento da ordem de serviço até a
entrega final.
b3) Qualquer dificuldade percebida pelo Chefe de Operações ou pela
equipe na execução do contrato deverá constar do relatório para que seja
informado aos responsáveis na CONTRATANTE, quando o caso, ou
notificada à CONTRATADA para a adoção das medidas corretivas
necessárias.
b4) Deverá, ainda, ser fornecido um relatório semanal simplificado,
contendo a indicação do serviço, a sua fase de execução e qual a
pendência a sua continuidade, quando existir. Este relatório simplificado
deverá ser enviado nas segundas-feiras até as 15h.
11.4 DIREITOS AUTORAIS
11.4.1.O TCE/PR terá a titularidade exclusiva dos direitos autorais
(patrimoniais e morais) sobre todo o material protegido pela Lei de Direitos
Autorais (Lei 9.610/98), por tempo indeterminado, podendo livremente
utilizar, fruir, licenciar, ceder e dispor dos materiais entregues, no Brasil e
no exterior, em qualquer segmento de mercado, mídia, veículo e
modalidade de exibição, transmissão e reprodução audiovisual, sem
limitação de prazo, número de vezes ou de cópias, expressamente à:
a1) Transmissão, retransmissão, exibição e reexibição, no Brasil e
exterior, ou quaisquer terceiros por ela autorizados, a título oneroso ou
gratuito, em qualquer tipo de suporte atualmente existente, incluindo, mas
não limitadas a todas as formas de reprodução em rede de radiodifusão,
televisão por assinatura, assinatura, telecomunicação por qualquer
tecnologia, inclusive telefonia fixa, celular, móvel, serviços de VHF, UHF,
cabo,

MMDS,

satélite,

DTH,

Internet,

sistemas

radioelétricos,

eletromagnéticos, eletrônicos, digitais e óticos, fios telefônicos ou não,
sistemas de transmissão wireless (ondas eletromagnéticas e seus
protocolos variáveis, wi-fi, wi-max, blu-ray, cabos de qualquer tipo,
serviços de tecnologia sem fio, em circuitos fechados ou em locais
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públicos, com ou sem ingresso pago, que envolverem imagens, som ou
som acompanhado de imagens, outros dados sensoriais ou outras
informações ou materiais, inclusive entre outros já citados, via preload
(arquivo já anexado no menu do celular), download por meio de quaisquer
processos, streaming, bem como, a possibilidade de transferência do
produto pelo usuário para terceiros, via qualquer processo e possibilidade
do usuário alterar o produto conforme desejar, discos de qualquer
configuração ou formato, mídia de armazenamento digital de qualquer
tipo, cartuchos, cassetes e fitas de qualquer configuração ou formato,
mmi-discos, cassetes de compacto digital, fitas áudio digitais, suportes
óticos em geral, discos laser, solid state memory devices, digital versatile
discs (DVD's, discos compactos capazes de incorporar imagens visuais inclusive, entre outros, enhanced cd-rom ou cd-rom), hd-dvd (high
definition - digital versatile disc), blu-ray, suportes vendidos por meio dos
chamados pontes de venda, suporte de transmissão eletrônica e
quaisquer outras configurações, sejam os referidos suportes interativos
ou não interativos, fitas cassetes e discos compactos de áudio apenas,
vendidos por distribuição, transmissão ou comunicação do referido
suporte através de um meio de comunicação (inclusive entre outros
sistemas com ou sem fio, faixa ampla ou faixa estreita de sintonização, ou
outros, Internet, satélite, fibra ótica, fio, cabo ou outros meios) existente
no momento, de uma localidade para outra localidade remota que seja
suficientemente permanente ou estável para ser captado, reproduzindo
ou, de outra forma, comunicado por um período superior a uma duração
transitória na referida localidade remota e sem considerar se a gravação
de som ou o trabalho audiovisual incorporado no suporte é
simultaneamente realizado de forma audível durante a referida
distribuição, transmissão ou comunicação;
a2) fixação, armazenamento e reprodução, por quaisquer métodos e/ou
tecnologia e em qualquer tipo de suporte, impresso, magnético,
eletromagnético, ótico, eletrônico, digital, multimídia e quaisquer outros
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existentes e, também, através da representação digital de sons e
imagens;
a3) edição, adaptação, sonorização, tradução, dublagem, legendagem ou
qualquer outro tipo de transformação dos programas e de suas
derivações;
a4) divulgação, distribuição e negociação para o público em geral, direta
ou indiretamente, no Brasil ou exterior, de reproduções de programas
pelos meios de fixação citados, bem como inclusão em banco de dados
ou do armazenamento em memória de computador ou qualquer outra
tecnologia para entrega a terceiros, mediante qualquer processo
atualmente existente que implique ou não a transferência de propriedade
ou posse, por demanda ou não;
a5) cessão, licenciamento e comercialização de direitos a terceiros, no
Brasil ou exterior, dos materiais audiovisuais produzidos ou de seus
formatos para utilização e reutilização sem limitação de tempo ou de
qualquer outro tipo de suporte ou mídia, notadamente impresso,
magnético, eletromagnético, ótico, eletrônico, digital, multimídia e
quaisquer outros atualmente existentes;
a6) utilização a qualquer tempo de partes dos materiais audiovisuais para
inserção em programas, promoção de matéria promocional ou publicitária
do TCE-PR ou de terceiro por ela autorizado, bem como para inserção,
em qualquer tipo de mídia no Brasil ou exterior, e qualquer outro fim que
julgue necessário para a consecução do objeto descrito em suas normas,
inclusive informes, press releases, folhetos, teasers, trailers e demais
materiais que se produzirem para divulgação e negociação da obra
audiovisual, observado o objeto deste contrato;
a7) derivação dos programas em outros produtos, além de toda e
qualquer outra utilização que lhe proporcione qualquer outro tipo de
vantagem econômica, seja em cinema, televisão, por onda hertziana,
cabo, satélite, fibra ótica, videocassete, videodisco, cd-rom, inclusão em
base de dados, rede wireless, wi-fi e wi-max, rede de armazenamento em
computador e qualquer outra modalidade de reprodução e transmissão
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audiovisual existente e toda e qualquer modalidade de transmissão e
reprodução a ser inventada.
11.4.2.A CONTRATADA, de acordo com a Lei n° 9.610/98, cede ao TCEPR, nesta contratação, de forma total e definitiva, os direitos patrimoniais,
autorais e conexos de sua propriedade, de seus empregados e de
terceiros concebidos, criados e produzidos em decorrência da realização
dos serviços objeto deste Contrato.
11.4.3.Fica estabelecido que a CONTRATADA providenciará a liberação
total dos direitos autorais, patrimoniais e conexos para que o TCE-PR, a seu
critério, possa, como o único proprietário dos materiais audiovisuais
produzidos, comercializar, ceder, divulgar as imagens e áudio por qualquer
suporte técnico e qualquer mídia existente ou que venha a ser criada, sem que
isso lhe gere qualquer ônus adicional.
11.4.4.Todo o material audiovisual deverá ser entregue pela CONTRATADA ao
TCE-PR acompanhado dos respectivos Termos de Cessão de Direitos de Uso
de Imagem definitivo e de obras citadas, além dos contratos e número de
registro profissional das equipes envolvidas na produção sob responsabilidade
da CONTRATADA.
11.4.5.A CONTRATADA responderá por qualquer ação judicial movida por
terceiros com base na legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos
de propriedade ou direitos autorais, relacionadas com os serviços objeto deste
Contrato.
11.4.6.A CONTRATADA fica proibida de veicular e comercializar os produtos
gerados a partir da prestação dos serviços objeto deste contrato.

11.5 DAS EQUIPES QUE EXECUTARÃO OS SERVIÇOS
11.5.1.Em até dez dias antes do início dos serviços, a
CONTRATADA deverá credenciar perante o TCE-PR todos os
profissionais que serão utilizados na execução dos serviços com
dedicação de mão de obra e nos serviços sob encomenda,
inclusive um mínimo de três eventuais substitutos, apresentando
relação nominal contendo:
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a) RG, CPF e função;
b) Escolaridade e respectivo comprovante;
c) Registro Profissional na Delegacia Regional do Trabalho;
d) Comprovante de experiência mínima

exigida, mediante

apresentação da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência
Social), ou documento equivalente, ou ainda, outra declaração
válida emitida por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
d1) Experiências em estágios na área poderão ser
consideradas desde que sejam comprovadas por
meio da apresentação da CTPS ou declaração
emitida por pessoas jurídicas de direito público ou
privado;
e) Declaração firmada pelo profissional de que manterá sigilo
relativo aos dados e informações postos à sua disposição, não
podendo cedê-los a terceiros ou divulgá-los de qualquer forma,
sob as penas da lei.
11.5.2 O profissional que não atender a qualificação mínima exigida em edital,
será rejeitado pelo TCE-PR e deverá ser substituído em 2 dias pela
CONTRATADA;
11.5.3 Sempre que houver substituição de profissional credenciado, a
CONTRATADA deverá atualizar a relação de profissionais e apresentar
os documentos acima relacionados do novo profissional.
11.5.4.Profissionais não credenciados perante o TCE-PR não poderão ser
alocados para executarem serviços no TCE-PR, salvo autorização prévia da
fiscalização do contrato, em situações excepcionais.
12. CONDIÇÕES E PRAZOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE PAGAMENTO
12.1 A prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra será
faturada mensalmente, observadas as ausências e o recesso de final de ano.
12.2.Os serviços sob demanda deverão ser faturados de acordo com os serviços
entregues e atestados com o recebimento definitivo durante o mês, sendo pagos
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uma vez por mês, juntamente com os os serviços com dedicação exclusiva de
mão de obra.

13.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a)Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução

do objeto contratual;
b)Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto da presente
contratação;
c)Efetuar o pagamento ajustado, observadas as condições descritas no
instrumento contratual;
d)Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal
correspondente;
e)Manter, sempre por escrito ou por e-mail com a CONTRATADA, os
entendimentos sobre o objeto contratado;
f)Promover, por meio de seu representante, o acompanhamento e a
fiscalização do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte daquele;
g)Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da CONTRATADA, facilitando o acesso e esclarecimento de
quaisquer dúvidas relacionadas à execução do contrato;
h)Respeitar o horário e as normas de funcionamento das dependências da
CONTRATADA;
i)Satisfazer todas as exigências do poder público para funcionamento e execução de
suas atividades, inclusive o pagamento de taxas e outras incidências legais;

14.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
As obrigações previstas na legislação correlata, dentre outras e especialmente

as descritas a seguir:
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14.1 UNIFORMES
A CONTRATADA deverá cuidar para que, as funções de designer gráfico, editor
de tv e vídeo, chefe de operações de sistemas de televisão e produtoras de vídeo,
operadores de câmera, operadores de áudio, assistente de produção, operador de
caracteres, diretor de imagens, além dos contratados para o serviço por demanda,
apresentem-se trajando uniformes sempre limpos.
Os uniformes deverão ter as seguintes características básicas:
•

calça de cor preta 2 (duas) por semestre;

•

sapato fechado de cor preta, confortável – 1 (um) por semestre;

•

meias de cor preta – 4 (quatro) por semestre;

•

cinto de cor preta – 1 (um) por ano;

•

terno de cor preta - 1 (um) por ano;

•

jaqueta de cor preta - 1 (uma) por ano.

•

camisa social de mangas compridas de cor branca, devendo possuir um
bolso no lado superior esquerdo e abotoamento na frente – 3 (três) por
semestre;

•

camisetas pretas – 3 (três) por ano;

14.2 EQUIPAMENTOS DA CONTRATADA À DISPOSIÇÃO DO TCE-PR
Para a execução dos serviços previstos no objeto do presente, a
CONTRATADA

disponibilizará

os

equipamentos

previstos

no

Anexo

1,

comprometendo-se a mantê-lo em bom estado e a não retirá-lo das dependências do
TCE-PR para a realização de serviços para terceiros, fazendo-o, tão somente, por
determinação do Chefe de Operações com a anuência do fiscal do contrato, para a
prestação de serviços ao próprio CONTRATANTE.
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15.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
15.1 VISITA TÉCNICA
O licitante poderá vistoriar o local de execução do objeto, até a data limite para

apresentação das propostas, em horário previamente marcado pelo telefone (41)
3350-1647, com o servidor Omar Nasser Filho, das 8h30min às 12h e das 14 às 17h,
de 2ª a 6ª feira, em dia útil, na Praça Nossa Senhora de Salete, s/n, Centro Cívico,
Curitiba, Paraná.
Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais
pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste
Pregão.
15.2DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
15.2.1 Documentos relativos à habilitação jurídica serão os usuais;
15.2.2 Documentos relativos à qualificação técnica:
A) Um ou mais atestados de qualificação técnico-operacional,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que a licitante tenha executado, com qualidade técnica
e estética, serviços contínuos de gravação e transmissão de som e
imagem ao vivo em emissoras de TV aberta ou fechada por pelo
menos 6 meses30.
B) Um ou mais atestados de qualificação técnico-operacional,
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
comprovando que a licitante tenha executado, com qualidade técnica
e estética, a produção de no mínimo 2 vídeos institucionais de ao
menos 5 minutos cada31.
C) Um ou mais atestados de qualificação técnico-operacional,
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
30

Foi adotado como métrica o critério de 50% do objeto, conforme acórdão 1636/2007 TCU.
Vídeos institucionais costumam ser curtos, com duração de até 10 minutos, sendo assim foi adotado
o critério de 5 minutos, equivalente a 50% do tempo.
31
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comprovando que a licitante tenha executado com qualidade técnica
e estética, gravação e transmissão de som e imagem ao vivo, via
streaming, de ao menos 3 treinamentos32, cursos ou palestras.
D) Um ou mais atestados de qualificação técnica, fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a
licitante tenha executado com qualidade técnica e estética, a
produção de no mínimo 2 vídeos com pelo menos 4 minutos cada de
videografismo e animação gráfica de alta ou média complexidade33.
E) Será aceito o somatório de atestados, exceto para os vídeos
solicitados no ítem “B” e “D” acima.
F) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua
execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
G) O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação

da

legitimidade

dos

atestados

solicitados,

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços.
H) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação;
I) Declaração de disponibilidade de equipamentos com, no máximo, 3
anos de uso34.
J) Para comprovação de qualificação técnica das empresas servidores
do TCE-PR poderão, a seu critério, visitar as instalações atuais da
proponente,

devendo

na

ocasião

serem

comprovadas

as

informações solicitadas.
32

São previstos 6 eventos com transmissão via streaming, sendo 3 uma parcela correspondente a 50%
do objeto.
33 São exigidos no mínimo dois vídeos distintos para verificar um mínimo de habitualidade com esse
tipo de serviço, o que não se verificaria com apenas um atestado.
34 A limitação de tempo de uso visa a garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados, de
forma a minimizar os riscos de falhas técnicas durante a execução do contrato, especialmente na
transmissão das sessões dos órgãos colegiados do TCE-PR, que, por serem transmitidas ao vivo,
correm alto risco de sofrer o impacto de falhas na execução do serviço.
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15.2.3 Documentos relativos à qualificação econômico-financeira35:
A) certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
B) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta;
C) comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma:
C1) no caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do
balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no
Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do
município da sede da empresa;
C2) no caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia
autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de
Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e
Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta
Comercial.
C3) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis,
extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço
patrimonial referente ao período de existência da sociedade,
atestando a boa situação financeira:
LG= Liquidez Geral – superior a 1
SG= Solvência Geral – superior a 1
LC= Liquidez Corrente – superior a 1
Sendo,
LG= (AC+RLP) / (PC+ELP)
SG= AT / (PC+ELP)
35

Esta qualificação econômico-financeira está sendo exigida, pois a contratação
envolve terceirização de mão de obra, tornando necessário que a contratada tenha
boa situação econômica e financeira. As exigências são as mesmas contidas no
Acórdão 1214/13- Plenário do TCU e IN SLTI/MPOG 06/13, que alterou a IN
SLTI/MPOG 02/08.
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LC= AC / PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
RLP= Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
ELP= Exigível a Longo Prazo
AT= Ativo Total
C4) Comprovar Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a
contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis do último exercício social;
C6) Comprovar Patrimônio Líquido Mínimo correspondente a
10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, por
meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação
da proposta;
C7) Comprovar patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um
doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante
com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes
na data de abertura da licitação.
•A comprovação deve ser feita por meio de declaração
conforme modelo e orientações constante do anexo ao
edital, acompanhada da Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE) relativa ao último exercício social;
•Se houver divergência superior a 10% (para cima ou para
baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a
licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal
diferença.
•Se

as

justificativas

não

forem

entregues

concomitantemente à documentação, o Pregoeiro fixará
prazo para a sua apresentação.
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15.2.3 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar
assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
15.2.4 Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista serão os
normais.

16.

VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO
16.1 ORÇAMENTO ESTIMATIVO SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
DE MÃO DE OBRA
Média – Salário Base Mensal (unitário)
QUANTIDADE**

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Média

1.Editor de TV e Vídeo

2

R$ 7.500,00

R$ 8.100,00

R$ 8.000,00

R$ 7.866,66

2.Designer Gráfico

4

R$ 3.700,00

R$ 3.900,00

R$ 3.900,00

R$ 3.833,33

Operador de Áudio

2

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

R$ 2.600,00

R$ 2.533,33

R$ 9.370,00

R$ 9.800,00

R$ 9.500,00

R$ 9.556,66

R$ 4.400,00

R$ 4.300,00

R$ 4.500,00

R$ 4.400,00

R$ 3.125,00

R$ 3.100,00

R$ 3.000,00

R$ 3.075,00

R$ 3.125,00

R$ 3.100,00

R$ 3.000,00

R$ 3.075,00

R$ 3.125,00

R$ 3.300,00

R$ 3.400,00

R$ 3.275,00

Item

3.Chefe de
Operações de
Sistemas de
Televisão e
Produtoras de
Vídeo
4.Operador de
Câmera
5.Assistente de
Produção
6.Operador de
Caracteres*
7.Diretor de
Imagens*

1

2
1
1
1

*Profissionais que atuarão apenas 3 vezes por semana, durante as sessões dos órgãos
colegiados (Primeira e Segunda Câmara e Tribunal Pleno).
**Em número de profissionais.

Média – Salário Total Mensal (unitário)
Item

QUANTIDADE**

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Média

1.Editor de TV e Vídeo

2

R$ 24.681,83

R$ 27.100,00

R$ 29.106,00

R$ 26.962,61

2.Designer Gráfico

4

R$ 11.417,51

R$ 14.065,00

R$ 14.065,00

R$ 13.182,50

3.Operador de Áudio

2

R$ 7.778,84

R$ 7.500,00

R$ 8.850,00

R$ 8.042,94

4.Chefe de
Operações de

1

R$ 30.706,83

R$ 33.800,00

R$ 31.910,20

R$ 32.139,01
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Sistemas de
Televisão e
Produtoras de
Vídeo
5.Operador de
Câmera
6.Assistente de
Produção
7.Operador de
Caracteres*
8.Diretor de
Imagens*

2
1
1
1

R$ 14.693,84

R$ 14.300,00

R$ 15.400,00

R$ 14.797,94

R$ 9.668,13

R$ 9.100,00

R$ 9.003,10

R$ 9.257,07

R$ 9.668,13

R$ 9.100,00

R$ 9.003,10

R$ 9.257,07

R$ 9.668,13

R$ 10.300,00

R$ 10.642,15

R$ 10.203,42

*Profissionais que atuarão apenas 3 vezes por semana, durante as sessões dos órgãos
colegiados (Primeira e Segunda Câmara e Tribunal Pleno).
**Em número de profissionais.

Média – Salário Máximo Total Mensal e Máximo Total Anual
ITEM

QUANTIDADE

1. EDITOR DE TV E VÍDEO.

2

PREÇO MÁXIMO
UNITÁRIO MENSAL

R$26.962,61

PREÇO
MÁXIMO
TOTAL
MENSAL
R$53.925,22

PREÇO MÁXIMO TOTAL ANUAL

R$647.102,64

2.Designer Gráfico.

4

R$13.182, 50

R$52.730,00

R$632.760,00

3.Operador de Áudio.

2

R$ 8.042,94

R$16.085,88

R$193.030,56

4.Chefe de Operações de Sistemas de
Televisão e Produtoras de vídeo.
5.Operador de Câmera.

1

R$32.139,01

R$32.139,01

R$385.668,12

2

R$14.797,94

R$29.595,88

R$355.150,56

6.Assistente de Produção.

1

R$ 9.257,07

R$9.257,07

R$111.084,84

7.Operador de Caracteres*.

1

R$ 9.257,07

R$9.257,07

R$111.084,84

8.Diretor de Imagens*.

1

R$10.203,42

R$10.203,42

R$122.441,04
TOTAL: R$ 2.558.322,60

14.2 ORÇAMENTO ESTIMATIVO - SERVIÇOS SOB DEMANDA
Média – Valores Anuais
Item
1.Auxiliar de
Estúdio
2.Operador
Câmera

Quantidade
25

Empresa 1
R$490,00

Empresa 2
R$ 500,00

Empresa3
R$500,00

Valor Unitário
R$496,67

Valor Anual
R$12.416,75

60

R$ 1500,00

R$1550,00

R$ 1350,00

R$1466,67

R$88.000,20
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Total: R$ 100.416,95

*Em diárias/ano
** Em minutos
CUSTO TOTAL (R$)
Serviços.
Serviço com dedicação exclusiva de mão de obra.
Serviços sob demanda.

Valor
R$2.558.322,60
R$ 100.416,95
Total: 2.658.739,55

16 VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO E COOPERATIVAS DE MÃO
DE OBRA
16.2Não será admitida a participação de empresas em consórcio.
16.3Não será admitida a participação de cooperativas de mão de obra, pois o
serviço, da forma como é usualmente prestado no mercado, exige a
subordinação vedada pela Lei n.º 12.690/12, art. 5º.

17 CRITÉRIOS PARA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA
17.2A proposta deverá conter:
17.2.1 Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme modelo
constante do Instrumento convocatório, vedado o preenchimento
desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da
proposta.
17.2.2 Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e
fórmulas adotadas pelo licitante para obtenção dos valores
propostos para os encargos, insumos e demais componentes da
planilha de composição de custos e formação de preços dos postos
de trabalho envolvidos na contratação.
17.2.3 preço unitário, mensal e total para a prestação de serviços, em
moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
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17.2.3.1 Nos preços propostos deverão estar incluídas, além do
lucro, todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas
com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
17.2.4 indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas
ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que
executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com
base no Código Brasileiro de Ocupações– CBO, se houver;
17.2.5 cópia dos acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças
normativas que regem as categorias profissionais que executarão o
serviço, se houver;
17.2.6 GFIP ou documento apto a comprovar o Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) do licitante;
17.2.7 relação dos materiais, equipamentos e uniformes que serão
utilizados pelos postos de trabalho na execução dos serviços,
indicando a marca, o quantitativo mensal, a especificação e o valor
unitário, conforme modelo do Anexo II;
17.2.8 indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos,
fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as
demais despesas necessárias à execução do objeto;
17.2.9 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data limite para recebimento das propostas;
17.2.10declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena
empresa prevista na Lei Complementar 123/06, quando for o caso;

18 DAS SANÇÕES
18.2As sanções editalícias e contratuais serão as padronizadas pela Supervisão de
Licitações e Contratos - SLC, a qual deverá inserir, na minuta do contrato - cláusula
contratual das sanções, a seguinte tabela gradativa de infrações:
Item

Problema

Grau

1

1º ao 7º dia 1
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Disponibilização de prestadores de serviço
nos postos de trabalho descritos nos itens
4.1.1 a 4.2.3 com qualificação inferior à
mínima exigida. Por mês, por posto. Em
caso de descumprimento contínuo por
mais de 30 dias não se reinicia a contagem
junto com o novo mês, será reaplicada a
multa no mês subsequente no grau 3.
2

Reincidência no item 1.

3

Disponibilização de editores de vídeo sem
capacidade para elaboração de vinhetas,
videografismos em 2D, animações
gráficas 3D, efeitos especiais e artes em
geral, de média e alta complexidade. Por
mês,
por
posto.
Em
caso
de
descumprimento contínuo por mais de 30
dias não se reinicia a contagem junto com
o novo mês, será reaplicada a multa no
mês subsequente no grau 3.

7º ao 15º 2
dia
15º dia em 3
diante

3
1º ao 7º dia 1
7º ao 15º 2
dia
15º dia em 3
diante

4

Reincidência no item 3.

3

5

Descumprimento
dos
prazos,
definidos
entre 1
CONTRATANTE e CONTRATADO, de execução e
entrega dos serviços descritos nos itens 4.1. Editores de
Vídeo, Designers Gráficos, Chefe de Operações,
Operadores de Câmera, Operadores de Áudio,
Assistente de Produção, Operador de Caracteres e
Diretor de Imagens e 4.2. Auxiliar de Estúdio e Operador
de Câmera. Por dia de atraso.

6

Reincidência no item 5. Por dia de atraso a partir da 2ª 2
ocorrência.

7

Descumprimento dos prazos de entrega dos materiais 0
gravados, ou entrega em formato e mídias diferente do
descrito. Por dia de atraso.

8

Reincidência no item 10.

9

Disponibilização de profissionais com qualificação 2
técnica inferior à mínima exigida nos itens 4.1 e 4.2
Única, por serviço.

10

Reincidência no item 12. Única, por serviço, a partir da 3
2ª ocorrência.

11

Não disponibilização de bancos
imagens, áudio e vídeo. Por dia.

1
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15º dia em 2
diante
12

Não seguir os requisitos de qualidade técnica dispostos 2
na descrição dos serviços.

13

Não efetuar, de forma tempestiva, ajustes ou alterações 1
necessárias solicitadas pela CONTRATANTE. – 1ª
Ocorrência.

14

Não se responsabilizar pela pré-produção e finalização 2
do produto (vídeos). – 1ª Ocorrência.

15

Não se responsabilizar pela pré-produção e finalização 3
do produto (vídeos). – Única, a partir da 2ª ocorrência.

16

Não entregar à CONTRATANTE, no final do contrato, 1
todo o acervo existente, em HD externo, com cópias em
mídia Blu-ray ou equivalente que o venha a substituir.
- Diária, até o adimplemento.

17

Não tratar das questões de direitos autorais e de imagem 2
dos produtos de comunicação que vier a produzir,
repassando-os à CONTRATANTE, cedendo-lhe
igualmente os direitos patrimoniais de autoria intelectual
(criação, textos, produção, edição, direção, trilha sonora
original e pesquisada, arte-finalização e assemelhados).
– 1ª Ocorrência.

18

Não tratar das questões de direitos autorais e de imagem 3
dos produtos de comunicação que vier a produzir,
repassando-os à CONTRATANTE, cedendo-lhe
igualmente os direitos patrimoniais de autoria intelectual
(criação, textos, produção, edição, direção, trilha sonora
original e pesquisada, arte-finalização e assemelhados).
– Única, a partir da 2ª ocorrência.

19

Não disponibilizar os equipamentos necessários para a 2
execução do contrato ou disponibilizar em condição
adversa do contratado. – 1ª Ocorrência.

20

Reincidência em não disponibilizar os equipamentos 3
necessários para a execução do contrato ou
disponibilizar em condição adversa do contratado. Única, a partir da segunda ocorrência.

21

Não providenciar backup, em até 1 dia útil, dos 5
equipamentos necessários à captação e transmissão de
imagem e áudio das sessões dos órgãos colegiados do
TCE-PR - Diária, até o adimplemento.

22

Não substituir, no prazo máximo de 12 (doze)horas, 1
qualquer profissional envolvido nas produções
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relacionadas neste contrato, inclusive as sob demanda,
cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios.
- Diária, até o adimplemento.
23

Não arcar com todas as despesas de produção, 1
incluindo equipamentos, pessoal, material de consumo,
fitas, estúdio, transporte, alimentação de equipe e
outras.
– 1ª Ocorrência.

24

Não informar a CONTRATANTE sobre o andamento dos 1
serviços, indicando o estado e o progresso dos serviços
e eventuais dificuldades ou irregularidades que possam
prejudicar sua execução.
– 1ª Ocorrência.

25

Não emitir relatórios mensais, com registro das 0
atividades de produção, gravação e edição realizadas
durante o mês, incluindo as reuniões de serviço, com o
objetivo de tornar transparentes os entendimentos
havidos entre as partes e também para que ambas
tomem as providências necessárias ao desempenho de
suas tarefas e responsabilidades.
– 1ª Ocorrência, até o 7º dia de atraso.

26

Não emitir relatórios mensais, com registro das 1
atividades de produção, gravação e edição realizadas
durante o mês, incluindo as reuniões de serviço, com o
objetivo de tornar transparentes os entendimentos
havidos entre as partes e também para que ambas
tomem as providências necessárias ao desempenho de
suas tarefas e responsabilidades.
– Diária, a partir da 2ª ocorrência, ou 1ª ocorrência com
atraso superior a 7 dias.

27

Não emitir relatório semanal simplificado, contendo a 0
indicação do serviço, a sua fase de execução e qual a
pendência a sua continuidade, quando existir. – 1ª
Ocorrência, até o 3º dia de atraso.

28

Reincidência em não emitir relatório semanal 1
simplificado, contendo a indicação do serviço, a sua fase
de execução e qual a pendência a sua continuidade,
quando existir. – Diária, a partir da 2ª ocorrência, ou 1ª
ocorrência com atraso superior a 3 dias.

29

Não guardar, quando solicitado, sigilo sobre conteúdos 3
fornecidos pelo tribunal que não possam ser divulgados
até a data de veiculação do produto - 1ª ocorrência.
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30

Reincidência em não guardar, quando solicitado, sigilo 4
sobre conteúdos fornecidos pelo tribunal que não
possam ser divulgados até a data de veiculação do
produto - única, a partir da 2ª ocorrência.

31

Não manter, durante a execução do contrato, todas as 2
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital
do Pregão Eletrônico n.º 01/2018– 1ª Ocorrência.

32

Reincidência em não manter, durante a execução do 3
contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital. – Única, a partir da 2ª
ocorrência.

33

Execução parcial do serviço – 1ª ocorrência.

34

Reincidência na execução parcial do serviço – Única, a 3
partir da 2ª ocorrência.

35

Fornecimento inadequado, em qualidade inferior ou 2
diverso ao contratado – 1ª ocorrência.

36

Reincidência no fornecimento inadequado, em 3
qualidade inferior ou diverso ao contratado – Única, a
partir da 2ª ocorrência.

37

Não apresentar o projeto executivo da implantação dos 4
equipamentos,
apresentar
incompleto
ou
em
desconformidade com as especificações do Anexo 1

2

18.3Conforme o grau das infrações, serão aplicados os seguintes percentuais de
multa:
GRAU
0
1
2
3
4
5

VALORES DAS MULTAS
Advertência
0,1% do valor do contrato para 12 meses
0,2% do valor do contrato para 12 meses
0,3% do valor do contrato para 12 meses
0,5% do valor do contrato para 12 meses
1% do valor do contrato para 12 meses

18.4A aplicação de multas de graus 4 e 5 poderá ser acompanhada das seguintes
sanções:
18.4.1

impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;
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18.4.2

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, até que seja promovida a reabilitação e ressarcimento dos prejuízos
resultantes, respeitado o limite máximo de 5 (cinco) anos.

18.4.3

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à
CONTRATADA.
18.4.3.1 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente
para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada
da garantia contratual.
18.4.3.2 Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes,
fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial.
18.4.3.3 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor
devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será
encaminhado para inscrição em dívida ativa.
18.4.3.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte
para o pagamento da multa, esta deve ser complementada
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação
da CONTRATANTE.
18.4.3.5 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações
legais previstas no contrato, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.

69

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 01/2018
ANEXO 1 – EQUIPAMENTO PARA FILMAGEM, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE
VÍDEO E ÁUDIO:
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ANEXO 2 – EQUIPAMENTOS DA CONTRATADA À DISPOSIÇÃO DO TCE/PR
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ANEXO II DO EDITAL - DIAGRAMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.
AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 01/2018

Empresa:
Denominação social:
Inscrição estadual ou municipal:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
Fac-símile:

TABELA 1 - SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
ITEM
QUANTIDADE
PREÇO MÁXIMO
UNITÁRIO MENSAL

R$

PREÇO
MÁXIMO
TOTAL
MENSAL
R$

PREÇO MÁXIMO
TOTAL ANUAL

1. EDITOR DE TV E VÍDEO.

2

R$

2. Designer Gráfico.

4

R$

R$

R$

3.Operador de Áudio.

2

R$

R$

R$

4.Chefe de Operações de
Sistemas de Televisão
e Produtoras de vídeo.
5.Operador de Câmera.

1

R$

R$

R$

2

R$

R$

R$

6.Assistente de Produção.

1

R$

R$

R$

7.Operador de Caracteres*.

1

R$

R$

R$

8.Diretor de Imagens*.

1

R$

R$

R$
TOTAL: R$

*PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO APENAS 3(TRÊS) VEZES POR SEMANA, DURANTE AS SESSÕES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS ( PRIMEIRA E
SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL PLENO.
TABELA 2 - SERVIÇOS SOB DEMANDA.
ITEM
QUANTIDADE*
1.AUXILIAR DE ESTÚDIO.
25
2.OPERADOR DE CÂMERA. 60

VALOR UNITÁRIO
R$
R$

*EM DIÁRIAS/ANO.
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Serviços.
Serviço com dedicação exclusiva
de mão de obra.
Serviços sob demanda.

Valor
R$
R$
Total: R$

*Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.
*Validade da proposta: Mínimo de 90 (sessenta) dias.

Curitiba, __ de ______ de 2018.

_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
_____________________________________________________________
(Assinatura do Representante Legal da Empresa licitante)
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ANEXO IV - MODELOS DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E
FORMAÇÃO DE PREÇOS- POR FUNÇÃO.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.
1-Composição Remuneração -

Base/Cálculo

%

Valor (R$)

1A-Salário Base
Total Remuneração

-

2-Beneficios Mensais e Diários

Valor (R$)

2A- Transporte

-

-

2B- Auxilio Alimentação(vales, cestas básicas, etc..)
2C- Assistência médica e familiar (Plano de saúde)

-

2D- Auxílio creche

-

2E- Seguro de vida, invalidez e funeral

-

2F- Outros (especificar)

-

Total Benefícios Mensais e diários

-

3- Insumos Diversos

Valor (R$)

3A- Uniformes

-

3B- Materiais (banco de imagens)

-

3C- Equipamentos

-

3E- Outros (EPI)

-

Total Insumos Diversos

-

4.1- Encargos Sociais e Trabalhistas

Valor (R$)

4.1A- INSS

-

-

4.1B - SESI ou SESC

-

-

4.1C- SENAI ou SENAC

-

-

4.1D- INCRA

-

-

4.1E- Salário Educação

-

-

4.1F- FGTS

-

-

4.1G- Seg. Acid. De Trabalho/SAT

-

-

4.1H- SEBRAE

-

-

Total (4.1)

-

4.2- 13º Salário

Valor (R$)

4.2A - 13º Salário

-

-

4.2B- Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º
salário
Total (4.2)

-

-

4.3- Afastamento Maternidade

Valor (R$)

4.3A- Afastamento Maternidade

-

-

4.3B- Incidência submódulo 4.1 sobre afastamento
maternidade
Total (4.3)

-

-

4.4- Provisão para rescisão

Valor (R$)

4.4A- Aviso prévio indenizado

-

-

4.4B- Incidência do FGTS sobre aviso prévio
indenizado

-

-
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4.4C- Multa do FGTS sobre o aviso prévio
indenizado
4.4D- Aviso prévio trabalhado

-

-

-

-

4.4E- Incidência módulo 4.1 sobre av. prévio
trabalhado
4.4F- Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

-

-

-

-

Total (4.4)

-

4.5- Custo de reposição de profissional ausente

Valor (R$)

4.5A- Férias

-

-

4.5B- Ausência por doença

-

-

4.5C- Licença Paternidade

-

-

4.5D- Ausências Legais

-

-

4.5E- Ausência por acidente de Trabalho

-

-

Sub Total

-

4.5 G Incidência do submódulo 4.1 sobre custo de repos.

-

-

Total (4.5)

-

Total Módulo 4 - (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)

-

Total Geral Módulo 1+2+3+4

-

5.0- Custos Indiretos Tributos e Lucro

%

Valor (R$)

5.0A- Custos indiretos (despesas operacionais e
administrativas)
5.0B - Lucro

-

5.0C - Tributos

-

C1. Tributos Federais

-

-

C2. Tributos Estaduais
C3. Tributos Municipais -ISS Curitiba/PR

-

C4. Outros tributos

-

Total Módulo (5)

-

TOTAL (1+2+3+4+5)

•
•

-

As empresas devem apresentar de forma segregada e discriminada a
relação dos equipamentos colocados a disposição do TCE/PR. A empresa
deve indicar, ainda, o valor e o tempo de uso, quando for o caso.
Tal exigência visa avaliar em caso de prorrogação o valor amortizado no 1º
ano da contratação.
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ANEXO V DO EDITAL – DECLARAÇÃO REFERENTE A ASPECTOS TÉCNICOS
DA LICITAÇÃO.

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 01/2018

Declaramos, para todos os fins de direito, que (marcar com um X):

( ) Independentemente da realização da vistoria, tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação tomou conhecimento de todas as informações
e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
( ) Disponibilizará, representante, equipe, equipamentos com no máximo 3
anos de uso.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, ___ de ________ de 2018.

_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
_____________________________________________________________
(Assinatura do Representante Legal da Empresa licitante)
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Declaramos que a empresa ______________________________________, inscrita
no CNPJ (MF) nº ______________________, inscrição estadual
nº______________, estabelecida em _________________ possui os seguintes
contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública:
Nome do
Órgão/Empresa*

Vigência do
Contrato

Data de assinatura

Valor total do
contrato

Valor total dos contratos
*Além do nome dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço
completo dos órgãos/empresas com os quais tem contratos vigentes.
Local e data
______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor
FÓRMULA EXEMPLIFICATIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO
ITEM 14.10.7 DO CORPO DO EDITAL.
a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.
Fórmula de cálculo:
Onde:
PL = Valor do Patrimônio Liquido
TC
TC = Valor total dos contratos
Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1(um).
PL x 12 > 1

b) caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado
do Exercício - DRE - e a declaração apresentada seja superior a 10% (dez por cento)
para mais ou para menos em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar
justificativas.
Fórmula de cálculo:
(RB-TC) X 100 = RB

Onde:
RB = Valor da Receita Bruta
TC = Valor total dos Contratos)

160

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 01/2018

ANEXO VII DO EDITAL – CONTRATO.

CONTRATO N. º xx/2018

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS N. º ......../...., QUE CELEBRAM ENTRE
SI O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PARANÁ
E
A
EMPRESA
..................................................

Pelo presente instrumento, O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ TCE/PR, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Praça Nossa Sra. de
Salette, s/n.º, Bairro Centro Cívico, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 77.996.312/000121, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro José
Durval Mattos do Amaral, devidamente autorizado pelo Acórdão n.º xx/xx, lavrado do
protocolo n.º 776635/17, aqui denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a
empresa XXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º xxxx, com sede na cidade de xxxxx, Estado xxxx, na rua xxxx, n.º xxx, bairro xxx,
CEP n.º xxxx, E-mail: xxxxx, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo (cargo), Sr.(a) xxx, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º xxxxx, portador
da Cédula de Identidade n.º xxxxx, residente e domiciliado(a) na rua n.º xxx, bairro
xxx, CEP n.º xxxx, infra-assinado(a), firmam o presente contrato, que se regerá pelas
cláusulas a seguir, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, da Lei n.º 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, da Lei Estadual n.º 15.608/07, do Código de Defesa do
Consumidor e pelas condições estabelecidas no Edital - e Anexos - do Pregão
Eletrônico n.º 01/2018.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1. O objeto do presente instrumento é a a contratação de serviço, com dedicação
exclusiva de mão de obra, para operação e edição de áudio e vídeo para a
transmissão das sessões da Primeira e Segunda Câmaras e do Tribunal Pleno, bem
como a prestação de serviços de produção audiovisual, design gráfico,
videografismos, produção de áudios e vídeos institucionais e educacionais, entre
outros temas de interesse do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, além do
atendimento, sob demanda, dos serviços de auxiliar de estúdio, de externa e operador
de câmera, incluindo-se a disponibilização de equipamento.
1.2.Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n. º 01/2018 e
à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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1.3. O objeto da contratação cinge-se à execução dos seguintes itens:

ITEM

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO.

1. EDITOR DE TV E VÍDEO.

2

Posto de Serviço.

2.Designer Gráfico.

4

Posto de Serviço.

3.Operador de Áudio.

2

Posto de Serviço.

4.Chefe de Operações de Sistemas de
Televisão e Produtoras de vídeo.
5.Operador de Câmera.

1

Posto de Serviço.

2

Posto de Serviço.

6.Assistente de Produção.

1

Posto de Serviço.

7.Operador de Caracteres*.

1

Posto de Serviço.

8.Diretor de Imagens*.

1

Posto de Serviço.

*PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO APENAS 3(TRÊS) VEZES POR SEMANA, DURANTE AS SESSÕES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS ( PRIMEIRA E
SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL PLENO.
ITEM

QUANTIDADE*

DESCRIÇÃO

1.AUXILIAR DE ESTÚDIO.

25

SERVIÇO SOB DEMANDA.

2.OPERADOR DE CÂMERA.

60

SERVIÇO SOB DEMANDA.

*Em diárias/ ano.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA.
2.1.A vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses,
desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:
2.1.1.Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2.A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3.O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração; e
2.1.4.A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.2.A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
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2.3. Nas eventuais prorrogações do contrato, os custos não renováveis, inclusive com
os equipamentos, já pagos ou amortizados deverão ser eliminados como condição
para a prorrogação.
2.4.A parcela mensal de aviso prévio trabalhado será no percentual máximo de 1,94%
no primeiro ano de contrato e, em caso de prorrogação do contrato, deverá ser
reduzida para, no máximo, 0,194%.
3.CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.
3.1.O valor mensal da contratação, referente aos itens 1 a 8 da tabela 1 da cláusula
1.3, é de R$ ...... (…), sendo que o valor anual dos referidos serviços é de R$ ….
(...).
3.2.Os serviços sob demanda, referidos nos itens 1 a 2 da tabela 2 da cláusula 1.3.,
perfazendo um valor total anual estimado de R$.......(…).
3.3.O valor global da contratação (somatória dos valores anuais dos itens 3.1 e 3.2.)
para o período de 12 meses é de R$.......... (.....).
3.4.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.4.1.O CONTRATANTE não se responsabilizará por despesa, efetuada pela
CONTRATADA, que não tenha sido expressamente acordada no presente
instrumento.
4.CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1.As despesas decorrentes desta contratação estão programadas na dotação
orçamentária xx.xx.xx.xx –, FIR Nº xx/2017/TCE, do Orçamento Próprio do TCE/PR.
5.CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO.
5.1.O pagamento dos serviços referentes à disponibilização de mão de obra (itens 1
a 8 da tabela 1 da cláusula 1.3. deste Contrato) serão faturados mensalmente,
observadas as ausências e o recesso de final de ano, devendo a contratada emitir
para cada Nota Fiscal/Fatura o respectivo Requerimento de Pagamento.
5.2.Os serviços sob demanda (itens 1 a 2 da tabela 2 da cláusula 1.3. deste Contrato)
deverão ser faturados de acordo com os serviços entregues e atestados com o
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recebimento definitivo durante o mês, sendo pagos uma vez por mês, juntamente com
os serviços com dedicação exclusiva de mão de obra.
5.3.O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 15 dias úteis,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
5.4.Para a liberação do pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar a
manutenção, durante a vigência do contrato, das condições e qualificações
demonstradas no momento da habilitação, protocolando Nota Fiscal/Fatura junto à
Diretoria de Protocolo, acompanhada dos seguintes documentos:
5.4.1.Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante a
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei
Federal n.º 8.212/1991, bem como às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
5.4.2.Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF;
5.4.3.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão
Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
5.4.4.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos
Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento
equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;
5.4.5.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa,
nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.
5.4.6.Guia de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias do período mensal
anterior da equipe alocada, devidamente quitada;
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5.4.7.Guia de Recolhimento das Contribuições para o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS da equipe alocada, devidamente quitada;
5.4.8.Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho.
5.4.9.Planilha de composição de custos da equipe alocada;
5.4.10.Folha de pagamento (equipe alocada) referente ao mês anterior respectivo,
resumo da folha e respectivos comprovantes de quitação das verbas e/ou
vantagens;
5.4.11.Relação dos trabalhadores (equipe alocada) constantes do arquivo SEFIPRE (constando a identificação do Tribunal como tomador de serviço);
5.4.12.Protocolo de envio dos arquivos (SEFIPCR.SFP);
5.4.13.Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;
5.4.14. Documentos pertinentes quanto às férias, admissão, demissão e 13º
salário, quando da sua ocorrência.
5.5.O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos
materiais empregados.
5.6.Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito à acréscimos de
qualquer natureza.
5.7.Caso o objeto da nota fiscal seja recusado ou o documento fiscal apresente
incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização ou
do documento fiscal, a depender do evento.
5.8.Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, sendo os juros de mora calculados à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes
fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
5.9.O TCE/PR fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.
6.CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO.
6.1.O valor pactuado poderá ser revisto por acordo entre as partes, com vistas à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
6.2.As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências
incalculáveis, bem como da demonstração analítica de seu impacto nos custos do
contrato.
6.3. Em relação aos serviços sob demanda (itens 1 a 3 da tabela 2 da cláusula 1.3.
deste Contrato), o valor contratual será reajustado pelo IGP-M, ou outro índice que
vier a substitui-lo, nos termos do art. 113, da Lei Estadual nº 15.608/07 e art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
7.CLÁUSULA SÉTIMA: DA REPACTUAÇÃO.
7.1. Será admitida, por solicitação da contratada, a repactuação dos preços dos
serviços que envolvem a disponibilização de mão de obra (itens 1 a 8 da tabela 1 da
cláusula 1.3. deste Contrato), desde que seja observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, e demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos
do contrato, devidamente justificada.
7.1.1. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que
tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço.
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7.2. A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do
contrato.
7.2.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.
7.2.2. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordo, Convenção
ou Dissídio Coletivo de Trabalho que não tratem de matéria trabalhista, tais como as
que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da
atividade.
7.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a
partir:
7.3.1. Da data limite para apresentação das propostas constante do ato
convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução
do serviço ou,
7.3.2. Da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos
custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes
instrumentos.
7.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.
7.5. Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, poderão
ser negociados os seguintes itens gerenciáveis: auxílio doença, licença paternidade,
faltas legais, acidente de trabalho, aviso prévio indenizado e indenização adicional;
7.6. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria
profissional, o prazo dentro do qual poderá a contratada exercer seu direito à
repactuação contratual será da data da homologação do Acordo , Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho que fixar o novo salário normativo da categoria
profissional abrangida pelo contrato até a data da prorrogação contratual
subsequente, sendo que se não fizer de forma tempestiva e, por via de consequência,
prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do
seu direito a repactuar.
7.6.1. Caso a contratada esteja impossibilitada de postular a repactuação contratual
até o momento da assinatura do termo aditivo contratual, em razão de o Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho ainda não estar registrado no
Ministério do Trabalho, deverá ressalvar no mencionado termo aditivo o seu direito
a essa repactuação, que deverá ser exercido tão logo ocorra o pertinente registro.
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7.6.2. A contratada não fará jus a repactuação com efeitos retroativos se não
apresentar a solicitação de reajustamento contratual dentro de dois meses após a
data de homologação do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho,
tornando-se a única e exclusiva responsável pelos prejuízos decorrentes da não
apresentação da solicitação no prazo informado.
7.7. - Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado, o prazo para
a contratada solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual ou
com o encerramento do contrato.
7.8 - Os reajustes dos itens envolvendo insumos, exceto quanto a obrigações
decorrentes de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho e de Lei, e
materiais serão efetuados com base no IGP-M.
7.9. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se:
7.9.1 Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;
7.9.2 As particularidades do contrato em vigência;
7.9.3. A nova planilha com a variação dos custos apresentada;
7.9.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência,
tarifas públicas ou outros equivalentes e,
7.9.5 A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
7.10. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos.
7.10.1 O prazo para decisão ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os
atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação
da variação dos custos;
7.10.2. OTCE/PR poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela contratada.
7.11. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas
vigências iniciadas observando-se o seguinte:
7.11.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como
regra geral;
7.11.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou,
7.11.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a
repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato
gerador, na forma de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho,
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito
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de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da
anualidade em repactuações futuras.
8. CLÁUSULA OITAVA – DO PLANO DE INSERÇÃO DA CONTRATADA.
8.1. Em até cinco dias úteis após a assinatura do contrato, será realizada reunião
inicial convocada pelo Fiscal do Contrato, que deverá contar com a participação do
representante legal e Chefe de Operação (preposto) da CONTRATADA, para definir
o cronograma para início da execução do contrato e a forma de implantação dos
serviços, questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato.

8.2. A CONTRATADA deverá:
8.2.1. Apresentar, em até 25 dias da assinatura do contrato, projeto executivo da
instalação de todos os equipamentos, conforme projeto conceitual constante nos
anexos do edital, sujeito à aprovação do CONTRATANTE;
8.2.2. Solicitar ao CONTRATANTE, no máximo 15 dias antes de findo o prazo
disposto no item 8.3., data para iniciar a instalação dos equipamentos.
8.2.3. Efetuar, na data designada pelo CONTRATANTE, a instalação de todos os
equipamentos necessários à transmissão das sessões das Primeira e Segunda
Câmaras, além da sessão do Tribunal Pleno, em 5 dias úteis, sendo o último dia
destinado ao teste descrito a seguir:
8.2.3.1. Realizar um teste de operação e transmissão, com toda a equipe
necessária à prestação do respectivo serviço, para verificar o funcionamento de
todos os equipamentos e para a configuração de todo o sistema de transmissão;
8.2.3.2.Esse teste deverá ter o aceite do Engenheiro responsável pelo projeto do
Anexo II do Edital;
8.3. Iniciar a prestação dos serviços em um prazo máximo de 60 dias, contados da
assinatura do contrato.
9. CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS E DA FORMA DE EXECUÇÃO.
9.1.Para a execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA deverá
obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo do
Edital.
9.2.As dúvidas técnicas que surgirem no decorrer da execução dos serviços serão
dirimidas, em conjunto, pelos responsáveis técnicos de ambas as partes.
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9.3.Para a execução dos serviços sob demanda (itens 1 a 8 da tabela 1 da cláusula
1.3. deste Contrato) será emitida pelo CONTRATANTE ordem de serviço com a
especificação do serviço que será demandado, a unidade solicitante, o servidor da
unidade solicitante juntamente com seu ramal e e-mail, os prazos de execução e o
valor máximo a ser pago.
9.4.Não serão aceitos serviços que apresentem, entre outros problemas:
9.4.1.imagens desfocadas;
9.4.2.imagens tremidas;
9.4.3.subesposição ou superexposição;
9.4.4.problemas na saturação, brilho ou contraste das imagens;
9.4.5.imagens em resolução inferior à mínima exigida;
9.4.6.Imagens em formato diferente do exigido;
9.4.7.imagens captadas sem o cuidado de preparo/produção do cenário, tais como,
mas não só, papéis, peças de roupas ou quaisquer outros objetos jogados pelo
cenário sem o cuidado de organização.
9.4.8.problemas no áudio tais como, mas não só, ruídos, interrupções e/ou
distorções de qualquer tipo na voz ou trilha sonora.
9.4.9.inobservância das diretrizes indicadas na ordem de serviço.
9.4.10. inobservância das diretrizes repassadas no briefing, quando houver.
9.5.Os materiais rejeitados serão informados via correio eletrônico ao preposto da
CONTRATADA.
9.5.1.Materiais rejeitados por problemas de qualidade técnica e/ou inobservância
das diretrizes especificadas na ordem de serviço e na reunião de briefing deverão
ser refeitos às expesas da CONTRATADA.
9.6.Os recebimentos provisório ou definitivo não excluem a responsabilidade civil,
principalmente quanto à solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento
jurídico, bem como pelo presente instrumento.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RELATÓRIOS.
10.1.A CONTRATADA deverá emitir relatórios mensais, com registro das atividades
de produção, gravação e edição realizadas durante o mês, incluindo as reuniões de
serviço, bem como qualquer acontecimento relevante e/ou inconformidade que possa
ter ocorrido, com o objetivo de tornar transparentes os entendimentos havidos entre
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as partes e também para que ambas tomem as providências necessárias ao
desempenho de suas tarefas e responsabilidades;
10.2.O relatório deverá ser divido em duas partes:
10.2.1.A primeira deverá tratar das atividades dos postos de trabalho desenvolvidas
durante o mês, especificando as atividades desenvolvidas por cada posto de
trabalho, faltas de prestadores de serviço, inconformidades ou qualquer
acontecimento relevante que impacte na execução do contrato;
10.2.2.A segunda deverá tratar da execução dos serviços sobre demanda e deverá
conter o detalhamento de todas as demandas em execução, informando os
números das ordens de serviço e os prazos de todas as etapas de produção, desde
o recebimento da ordem de serviço até a entrega final.
10.2.3.Qualquer dificuldade percebida pelo Chefe de Operações ou pela equipe na
execução do contrato deverá constar do relatório para que seja informado aos
responsáveis na CONTRATANTE, quando o caso, ou notificada à CONTRATADA
para a adoção das medidas corretivas necessárias.
10.2.4.Deverá, ainda, ser fornecido um relatório semanal simplificado, contendo a
indicação do serviço, a sua fase de execução e qual a pendência a sua
continuidade, quando existir. Este relatório simplificado deverá ser enviado nas
segundas-feiras até as 15h.
11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS AUTORAIS.
11.1.O TCE/PR terá a titularidade exclusiva dos direitos autorais (patrimoniais e
morais) sobre todo o material protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98),
por tempo indeterminado, podendo livremente utilizar, fruir, licenciar, ceder e dispor
dos materiais entregues, no Brasil e no exterior, em qualquer segmento de mercado,
mídia, veículo e modalidade de exibição, transmissão e reprodução audiovisual, sem
limitação de prazo, número de vezes ou de cópias, expressamente à:
11.1.1.Transmissão, retransmissão, exibição e reexibição, no Brasil e exterior, ou
quaisquer terceiros por ela autorizados, a título oneroso ou gratuito, em qualquer
tipo de suporte atualmente existente, incluindo, mas não limitadas a todas as
formas de reprodução em rede de radiodifusão, televisão por assinatura,
assinatura, telecomunicação por qualquer tecnologia, inclusive telefonia fixa,
celular, móvel, serviços de VHF, UHF, cabo, MMDS, satélite, DTH, Internet,
sistemas radioelétricos, eletromagnéticos, eletrônicos, digitais e óticos, fios
telefônicos ou não, sistemas de transmissão wireless (ondas eletromagnéticas e
seus protocolos variáveis, wi-fi, wi-max, blu-ray, cabos de qualquer tipo, serviços
de tecnologia sem fio, em circuitos fechados ou em locais públicos, com ou sem
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ingresso pago, que envolverem imagens, som ou som acompanhado de imagens,
outros dados sensoriais ou outras informações ou materiais, inclusive entre outros
já citados, via preload (arquivo já anexado no menu do celular), download através
de quaisquer processos, streaming, bem como a possibilidade de transferência do
produto pelo usuário para terceiros, via qualquer processo e possibilidade do
usuário alterar o produto conforme desejar, discos de qualquer configuração ou
formato, mídia de armazenamento digital de qualquer tipo, cartuchos, cassetes e
fitas de qualquer configuração ou formato, mmi-discos, cassetes de compacto
digital, fitas áudio digitais, suportes óticos em geral, discos laser, solid state memory
devices, digital versatile discs (DVD's, discos compactos capazes de incorporar
imagens visuais - inclusive, entre outros, enhanced cd-rom ou cd-rom), hd-dvd (high
definition - digital versatile disc), blu-ray, suportes vendidos por meio dos chamados
pontes de venda, suporte de transmissão eletrônica e quaisquer outras
configurações, sejam os referidos suportes interativos ou não interativos, fitas
cassetes e discos compactos de áudio apenas, vendidos por distribuição,
transmissão ou comunicação do referido suporte através de um meio de
comunicação (inclusive entre outros sistemas com ou sem fio, faixa ampla ou faixa
estreita de sintonização, ou outros, Internet, satélite, fibra ótica, fio, cabo ou outros
meios) existente no momento, de uma localidade para outra localidade remota que
seja suficientemente permanente ou estável para ser captado, reproduzindo ou, de
outra forma, comunicado por um período superior a uma duração transitória na
referida localidade remota e sem considerar se a gravação de som ou o trabalho
audiovisual incorporado no suporte é simultaneamente realizado de forma audível
durante a referida distribuição, transmissão ou comunicação;
11.1.2.Fixação, armazenamento e reprodução, por quaisquer métodos e/ou
tecnologia e em qualquer tipo de suporte, impresso, magnético, eletromagnético,
ótico, eletrônico, digital, multimídia e quaisquer outros existentes e, também,
através da representação digital de sons e imagens;
11.1.3.Edição, adaptação, sonorização, tradução, dublagem, legendagem ou
qualquer outro tipo de transformação dos programas e de suas derivações;
11.1.4.Divulgação, distribuição e negociação para o público em geral, direta ou
indiretamente, no Brasil ou exterior, de reproduções de programas pelos meios de
fixação citados, bem como inclusão em banco de dados ou do armazenamento em
memória de computador ou qualquer outra tecnologia para entrega a terceiros,
mediante qualquer processo atualmente existente que implique ou não a
transferência de propriedade ou posse, por demanda ou não;
11.1.5.Cessão, licenciamento e comercialização de direitos a terceiros, no Brasil ou
exterior, dos materiais audiovisuais produzidos ou de seus formatos para utilização
e reutilização sem limitação de tempo ou de qualquer outro tipo de suporte ou mídia,
notadamente impresso, magnético, eletromagnético, ótico, eletrônico, digital,
multimídia e quaisquer outros atualmente existentes;
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11.1.6.Utilização a qualquer tempo de partes dos materiais audiovisuais para
inserção em programas, promoção de matéria promocional ou publicitária do
TCE/PR ou de terceiro por ela autorizado, bem como para inserção, em qualquer
tipo de mídia no Brasil ou exterior, e qualquer outro fim que julgue necessário para
a consecução do objeto descrito em suas normas, inclusive informes, press
releases, folhetos, teasers, trailers e demais materiais que se produzirem para
divulgação e negociação da obra audiovisual, observado o objeto deste contrato;
11.1.7.Derivação dos programas em outros produtos, além de toda e qualquer outra
utilização que lhe proporcione qualquer outro tipo de vantagem econômica, seja em
cinema, televisão, por onda hertziana, cabo, satélite, fibra ótica, videocassete,
videodisco, cd-rom, inclusão em base de dados, rede wireless, wi-fi e wi-max, rede
de armazenamento em computador e qualquer outra modalidade de reprodução e
transmissão audiovisual existente e toda e qualquer modalidade de transmissão e
reprodução a ser inventada.
11.2.A CONTRATADA, de acordo com a Lei n° 9.610/98, cederá ao TCE/PR, de forma
total e definitiva, os direitos patrimoniais, autorais e conexos de sua propriedade, de
seus empregados e de terceiros concebidos, criados e produzidos em decorrência da
realização dos serviços objeto deste Contrato.
11.3.Fica estabelecido que a CONTRATADA providenciará a liberação total dos
direitos autorais, patrimoniais e conexos para que o TCE/PR, a seu critério, possa,
como o único proprietário dos materiais audiovisuais produzidos, comercializar, ceder,
divulgar as imagens e áudio por qualquer suporte técnico e qualquer mídia existente
ou que venha a ser criada, sem que isso lhe gere qualquer ônus adicional.
11.4.Todo o material audiovisual deverá ser entregue pela CONTRATADA ao TCE/PR
acompanhado dos respectivos Termos de Cessão de Direitos de Uso de Imagem
definitivo e de obras citadas, além dos contratos e número de registro profissional das
equipes envolvidas na produção sob responsabilidade da CONTRATADA.
11.5.A CONTRATADA responderá por qualquer ação judicial movida por terceiros
com base na legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade
ou direitos autorais, relacionadas com os serviços objeto deste Contrato.
11.6.A CONTRATADA fica proibida de veicular e comercializar os produtos gerados a
partir da prestação dos serviços objeto deste contrato.
12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS EQUIPES QUE EXECUTARÃO O
SERVIÇO.
12.1.Em até dez dias antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá credenciar
perante o TCE/PR todos os profissionais que serão utilizados na execução dos
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serviços com decicação de mão de obra e nos serviços sob encomenda, inclusive um
mínimo de três eventuais substitutos, apresentando relação nominal contendo:
12.1.1.RG, CPF e função;
12.1.2.Escolaridade e respectivo comprovante;
12.1.3.Registro Profissional na Delegacia Regional do Trabalho;
12.1.4.Comprovante de experiência mínima exigida, mediante apresentação da
CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), ou documento equivalente, ou
ainda, outra declaração válida emitida por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
12.1.4.1.Experiências em estágios na área poderão ser consideradas desde que
sejam comprovadas por meio da apresentação da CTPS ou declaração emitida
por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
12.1.5.Declaração firmada pelo profissional de que manterá sigilo relativo aos
dados e informações postos à sua disposição, não podendo cedê-los a terceiros ou
divulgá-los de qualquer forma, sob as penas da lei.
12.2.O profissional que não atender a qualificação mínima exigida em edital, será
rejeitado pelo TCE/PR e deverá ser substituído em 2 dias pela CONTRATADA;
12.3.Sempre que houver substituição de profissional credenciado, a CONTRATADA
deverá atualizar a relação de profissionais e apresentar os documentos acima
relacionados do novo profissional.
12.4.Profissionais não credenciados perante o TCE/PR não poderão ser alocados
para executarem serviços no TCE/PR, salvo autorização prévia da fiscalização do
contrato, em situações excepcionais.
13.CLÁUSULA

DÉCIMA

TERCEIRA

-

DA

GARANTIA

DE

EXECUÇÃO

CONTRATUAL.
13.1.A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data que a CONTRATADA recebeu
a sua via do contrato assinada, comprovante de prestação de garantia correspondente
ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, podendo optar
por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.
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13.2.A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
13.2.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
13.2.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à
CONTRATADA;
13.2.3. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
13.3.A modalidade seguro – garantia somente será aceita se contemplar os eventos
13.2.1 ao 13.2.3.
13.4.A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em
conta específica, com correção monetária, em favor do TCE/PR.
13.5.A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o
modelo constante no Anexo VIII.
13.6.A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o limite de 2% (dois por cento).
13.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas.
13.8.O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos
instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou
segurador.
13.9. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a
FISCALIZAÇÃO do contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora
paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA
bem como as decisões finais de 1ª e última instância administrativa.
13.10. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo TCEPR com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
CONTRATADA.
13.11. Será considerada extinta a garantia:
13.11.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
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acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado,
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato e,
13.11.2. Com o término da vigência do contrato.
13.12.O TCEPR não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das
seguintes hipóteses:
13.12.1. Caso fortuito ou força maior;
13.12.2. Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das
obrigações contratuais;
13.12.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos
ou fatos praticados pelo CONTRATANTE;
13.12.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidor do CONTRATANTE.
13.13. Caberá ao próprio contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista
nos itens 13.12.3 e 13.12.4 desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no
processo instaurado pelo CONTRATANTE.
13.14. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão
ser comunicados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição
Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato.
14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DOS ENCARGOS DAS PARTES.
14.1. São obrigações da CONTRATADA, além daquelas encartadas no Anexo I do
Edital de Pregão Eletrônico 01/2018:
14.1.1.Fiel execução dos serviços, suprindo prontamente as faltas dos
empregados, inclusive por motivo de doença;
14.1.2.Cumprir e zelar pela observância dos compromissos assumidos no edital,
no termo de referência e no contrato.
14.1.3.Responder perante o contratante e terceiros por eventuais danos
decorrentes da execução do contrato;
14.1.4.Zelar pelos materiais, móveis e instalações, equipamentos e utensílios que
lhe forem entregues para uso, substituindo-os por sua conta quando extraviados ou
danificados
14.1.5.Manter todos os direitos trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias,
fundiárias e tributárias, rigorosamente em dia, de modo a não prejudicar a boa
prestação dos serviços e os direitos dos trabalhadores, bem como impedir
quaisquer responsabilidades ao Tribunal de Contas (solidária ou subsidiária), sob
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pena de rescisão do contrato e aplicação da multa compensatória e da cláusula
penal previstas neste contrato, sem prejuízo das demais sanções aqui previstas;
14.1.6.Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
14.1.7.Arcar com todos encargos decorrentes da contratação, especialmente os
referentes a tributos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais e trabalhistas
14.1.8.Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e
manter atualizado (s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone, endereço eletrônico (email) e o nome da pessoa autorizada para contatos;
14.1.9.Disponibilizar, representante, equipe, equipamentos com no máximo 3 anos
de uso;
14.1.10.Manter preposto (supervisor técnico), aceito pela contratante, no local de
execução dos serviços para representá-la na execução do contrato;
14.1.11.Exigir que seus funcionários portem cartão de acesso fornecido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ao término do Contrato ou no
desligamento do empregado da contratada, os cartões deverão ser devolvidos ao
contratante;
14.1.12.Assumir todas as responsabilidades e providenciar as medidas
necessárias ao atendimento dos seus funcionários, acidentados ou com mal súbito,
por meio dos seus supervisores;
14.1.13.Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, observando a norma que exige o controle de ponto (manual ou eletrônico),
bem como as ocorrências havidas;
14.1.14.Na hipótese de interposição de ação trabalhista ou de qualquer outra
natureza, intentada contra a contratada e contratante pelos funcionários da
contratada, pedindo a condenação deste de forma solidária ou subsidiária, esta
deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua verdadeira
condição de empregadora e substituí-lo no processo até o final do julgamento,
respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta
responsabilidade não cessa após o término ou rescisão deste Contrato;
14.1.15.Em caso de decisão judicial que impute responsabilidade de qualquer
natureza, seja a título solidário ou subsidiário ao contratante, originário do contrato
de prestação de serviços mantido entre as partes, permite-se o desconto dos
valores correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que não se refiram
aos serviços cobertos por este instrumento contratual;
14.1.16.Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências
situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos
serviços;
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14.1.16.1.Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto acima, a
contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração possa
verificar a realização do pagamento.
14.1.17.Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do
contrato, o acesso dos empregados, via internet, por meio de senha própria, aos
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar
se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;
14.1.18.Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção
de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização;
14.1.19.Protocolar requerimento de pagamento junto com nota fiscal e demais
documentos exigíveis de acordo com o contrato junto à Diretoria de Protocolo do
TCE/PR;
14.1.20.Informar à contratante os acordos coletivos, convenções coletivas de trabalho
e sentenças normativas editadas que se relacionem com as categorias profissionais
abrangidas por este contrato, bem como as alterações efetuadas;
14.1.21.Sempre que solicitado, apresentar extrato de FGTS dos empregados;
14.1.22.Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do
contrato, CARTÃO CIDADÃO expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados;
14.1.22.1.Caso o empregado não deseje o acesso ao Cartão Cidadão, o
CONTRATADO deve apresentar relação dos seus funcionários que se
enquadram nesta situação, na qual conste assinatura comprobatória de que
estes tomaram conhecimento dos benefícios de sua concessão e optaram por
não o acessarem;
14.1.22.2.Caso não seja possível a emissão do Cartão Cidadão pela Caixa
Econômica Federal, como na hipótese de o trabalhador ser cadastrado em
programas de transferência de renda, o CONTRATADO deve apresentar as
devidas justificativas, acompanhadas de comprovações do conhecimento do
empregado acerca da situação.
14.2.São obrigações do CONTRATANTE:
14.2.1. Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução
contratual;
14.2.2.Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto deste contrato;
14.2.3.Efetuar o pagamento ajustado, observadas as condições descritas neste
contrato;
14.2.4.Atestar a
correspondente;

execução

do

objeto
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14.2.5.Manter, sempre por escrito ou por e-mail com a CONTRATADA, os
entendimentos sobre o objeto contratado;
14.2.6.Promover, por meio de seu representante, o acompanhamento e a
fiscalização do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte daquele;
14.2.7.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da CONTRATADA, facilitando o acesso e esclarecimento de
quaisquer dúvidas relacionadas à execução contratual;
14.2.8.Respeitar o horário e as normas de funcionamento das dependências da
CONTRATADA;
14.2.9.Satisfazer todas as exigências do poder público para funcionamento e
execução de suas atividades, inclusive o pagamento de taxas e outras incidências
legais.
15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO.
15.1. Caberá a gestão do contrato ao titular da Diretoria de Comunicação Social, a
quem compete todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições
estipuladas neste Contrato e ainda:
15.1.1.Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste
contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida
pela CONTRATADA;
15.1.2.Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do
objeto contratado;
15.1.3.Acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;
15.1.4.Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, dos quais
constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle
do saldo contratual, com base nas informações e relatórios apresentados pelo
fiscal;
15.1.5.Propor medidas que melhorem a execução do contrato.
15.2. Caberá ao fiscal do contrato, o servidor Omar Nasser Filho, matrícula n. º51.4438, e ao fiscal substituto, o servidor Valmir Denardin, matrícula n. º 51.310-5, o
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao
gestor do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do
contrato e ainda:
179

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 01/2018

15.2.1.Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega e a prestação do
serviço, após conferência prévia do objeto contratado, e encaminhar os
documentos pertinentes ao gestor para certificação;
15.2.2.Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os
estabelecidos no contrato;
15.2.3.Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se
de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
15.2.4.Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou
execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;
15.2.5.Observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformizados e/ou
com crachá de identificação quando estipulado em contrato;
15.2.6.Informar ao gestor do contrato, em prazo hábil, no caso de haver
necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato;
15.2.7.Emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a
execução do objeto contratado;
15.2.8.Solicitar ao gestor de contrato a substituição dos empregados prestadores
de serviço no Tribunal que comprometam a perfeita execução dos serviços,
inclusive quando tal comprometimento decorrer de comportamento inadequado;
15.2.9.Requisitar à CONTRATADA o refazimento, reparação, remoção,
reconstrução ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, dos serviços
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, para o adequado
recebimento do serviço;
15.2.10.Sem prejuízo das obrigações previstas nesta cláusula, executar as
obrigações previstas nas demais cláusulas contratuais e disposições normativas.
15.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.
15.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não
elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer
irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, as quais não implicarão
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corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a
fiscalização.
15.5. Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços
considerados inadequados.
15.6. Por força do contido no art. 68, da Lei n. 8.666/93, a CONTRATADA, por ocasião
da assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelo fiscal deste contrato,
para representá-la sempre que for necessário.
15.7. Ao preposto da CONTRATADA competirá, dentre outras atribuições:
15.7.1.Representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTRATANTE;
15.7.2.Realizar os procedimentos administrativos junto ao CONTRATANTE;
15.7.3.Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos
serviços prestados;
15.7.4.Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao
fiscal do contrato com os esclarecimentos julgados necessários.
16.CLÁUSULA

DÉCIMA

SEXTA

–

DA

RESCISÃO

E

DAS

SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS.
16.1.Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos
artigos 128 e 129, ambos da Lei Estadual n. º 15.608/07, c/c os artigos 77 e 78, ambos
da Lei Federal n. º 8.666/93, com as consequências previstas nos artigos 131 e 80,
respectivamente, das mencionadas legislações estadual e federal.
16.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da contratada, o
contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
16.1.2.No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
16.2.Com fundamento no artigo 150, incisos I a IV, da Lei Estadual n. º 15.608/2007,
nos casos de atraso injustificado, de inexecução parcial, de descumprimento de
obrigação contratual, de falha na execução do contrato ou de inexecução total do
objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada,
isoladamente ou juntamente às multas definidas nos itens 16.4 e 16.7 (e seus
subitens), com as seguintes penalidades:
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16.2.1.Advertência;
16.2.2.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por
prazo não superior a dois anos; ou
16.2.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.
16.3.Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:
16.3.1.Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
contratualmente, bem como nas situações que ameacem a qualidade do produto,
serviço ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave;
16.3.2.Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
dos serviços do TCE/PR, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
16.4.Será aplicada multa nas seguintes condições:

Item

Problema

Grau

1

Disponibilização de prestadores de serviço nos
postos de trabalho descritos nos itens 4.1.1 a 4.2.3
com qualificação inferior à mínima exigida. Por
mês, por posto. Em caso de descumprimento
contínuo por mais de 30 dias não se reinicia a
contagem junto com o novo mês, será reaplicada a
multa no mês subsequente no grau 3.

2

Reincidência no item 1.

3

Disponibilização de editores de vídeo sem
capacidade para elaboração de vinhetas,
videografismos em 2D, animações gráficas 3D,
efeitos especiais e artes em geral, de média e alta
complexidade. Por mês, por posto. Em caso de
descumprimento contínuo por mais de 30 dias não
se reinicia a contagem junto com o novo mês, será
reaplicada a multa no mês subsequente no grau 3.

1º ao 7º dia

1

7º ao 15º dia

2

15º dia
diante

3

em

3
1º ao 7º dia

1

7º ao 15º dia

2

15º dia
diante

3

em

4

Reincidência no item 3.

3

5

Descumprimento dos prazos, definidos entre CONTRATANTE e
CONTRATADO, de execução e entrega dos serviços descritos nos

1

182

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 01/2018

itens 4.1. Editores de Vídeo, Designers Gráficos, Chefe de
Operações, Operadores de Câmera, Operadores de Áudio,
Assistente de Produção, Operador de Caracteres e Diretor de
Imagens e 4.2 .Auxiliar de Estúdio e Operador de Câmera. Por dia
de atraso.
6

Reincidência no item 5. Por dia de atraso a partir da 2ª ocorrência.

2

7

Descumprimento dos prazos de entrega dos materiais gravados, ou
entrega em formato e mídias diferente do descrito. Por dia de atraso.

0

8

Reincidência no item 10.

1

9

Disponibilização de profissionais com qualificação técnica inferior à
mínima exigida nos itens 4.1 e 4.2 Única, por serviço.

2

10

Reincidência no item 12. Única, por serviço, a partir da 2ª
ocorrência.

3

11

Não disponibilização de bancos de imagens, áudio
e vídeo. Por dia.

1º ao 7º dia

0

7º ao 15º dia

1

15º dia
diante

em

2

12

Não seguir os requisitos de qualidade técnica dispostos na
descrição dos serviços.

2

13

Não efetuar, de forma tempestiva, ajustes ou alterações
necessárias solicitadas pela CONTRATANTE. – 1ª Ocorrência.

1

14

Não se responsabilizar pela pré-produção e finalização do produto
(vídeos). – 1ª Ocorrência.

2

15

Não se responsabilizar pela pré-produção e finalização do produto
(vídeos). – Única, a partir da 2ª ocorrência.

3

16

Não entregar à CONTRATANTE, no final do contrato, todo o acervo
existente, em HD externo, com cópias em mídia Blu-ray ou
equivalente que o venha a substituir.

1

- Diária, até o adimplemento.
17

Não tratar das questões de direitos autorais e de imagem dos
produtos de comunicação que vier a produzir, repassando-os à
CONTRATANTE, cedendo-lhe igualmente os direitos patrimoniais
de autoria intelectual (criação, textos, produção, edição, direção,
trilha sonora original e pesquisada, arte-finalização e
assemelhados). – 1ª Ocorrência.

2

18

Não tratar das questões de direitos autorais e de imagem dos
produtos de comunicação que vier a produzir, repassando-os à
CONTRATANTE, cedendo-lhe igualmente os direitos patrimoniais
de autoria intelectual (criação, textos, produção, edição, direção,
trilha sonora original e pesquisada, arte-finalização e
assemelhados). – Única, a partir da 2ª ocorrência.

3

19

Não disponibilizar os equipamentos necessários para a execução
do contrato ou disponibilizar em condição adversa do contratado. –
1ª Ocorrência.

2
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20

Reincidência em não disponibilizar os equipamentos necessários
para a execução do contrato ou disponibilizar em condição adversa
do contratado. - Única, a partir da segunda ocorrência.

3

21

Não providenciar backup, em até 1 dia útil, dos equipamentos
necessários à captação e transmissão de imagem e áudio das
sessões dos órgãos colegiados do TCE-PR - Diária, até o
adimplemento.

5

22

Não substituir, no prazo máximo de 12 (doze)horas, qualquer
profissional envolvido nas produções relacionadas neste contrato,
inclusive as sob demanda, cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios.

1

- Diária, até o adimplemento.
23

Não arcar com todas as despesas de produção, incluindo
equipamentos, pessoal, material de consumo, fitas, estúdio,
transporte, alimentação de equipe e outras.

1

– 1ª Ocorrência.
24

Não informar a CONTRATANTE sobre o andamento dos serviços,
indicando o estado e o progresso dos serviços e eventuais
dificuldades ou irregularidades que possam prejudicar sua
execução.

1

– 1ª Ocorrência.
25

Não emitir relatórios mensais, com registro das atividades de
produção, gravação e edição realizadas durante o mês, incluindo as
reuniões de serviço, com o objetivo de tornar transparentes os
entendimentos havidos entre as partes e também para que ambas
tomem as providências necessárias ao desempenho de suas
tarefas e responsabilidades.

0

– 1ª Ocorrência, até o 7º dia de atraso.
26

Não emitir relatórios mensais, com registro das atividades de
produção, gravação e edição realizadas durante o mês, incluindo as
reuniões de serviço, com o objetivo de tornar transparentes os
entendimentos havidos entre as partes e também para que ambas
tomem as providências necessárias ao desempenho de suas
tarefas e responsabilidades.

1

– Diária, a partir da 2ª ocorrência, ou 1ª ocorrência com atraso
superior a 7 dias.
27

Não emitir relatório semanal simplificado, contendo a indicação do
serviço, a sua fase de execução e qual a pendência a sua
continuidade, quando existir. – 1ª Ocorrência, até o 3º dia de atraso.

0

28

Reincidência em não emitir relatório semanal simplificado, contendo
a indicação do serviço, a sua fase de execução e qual a pendência
a sua continuidade, quando existir. – Diária, a partir da 2ª
ocorrência, ou 1ª ocorrência com atraso superior a 3 dias.

1
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29

Não guardar, quando solicitado, sigilo sobre conteúdos fornecidos
pelo tribunal que não possam ser divulgados até a data de
veiculação do produto - 1ª ocorrência.

3

30

Reincidência em não guardar, quando solicitado, sigilo sobre
conteúdos fornecidos pelo tribunal que não possam ser divulgados
até a data de veiculação do produto - única, a partir da 2ª ocorrência.

4

31

Não manter, durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico n.
º 01/2018– 1ª Ocorrência.

2

32

Reincidência em não manter, durante a execução do contrato, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. –
Única, a partir da 2ª ocorrência.

3

33

Execução parcial do serviço – 1ª ocorrência.

2

34

Reincidência na execução parcial do serviço – Única, a partir da 2ª
ocorrência.

3

35

Fornecimento inadequado, em qualidade inferior ou diverso ao
contratado – 1ª ocorrência.

2

36

Reincidência no fornecimento inadequado, em qualidade inferior ou
diverso ao contratado – Única, a partir da 2ª ocorrência.

3

37

Não apresentar o projeto executivo da implantação dos
equipamentos, apresentar incompleto ou em desconformidade com
as especificações do Anexo 1

4

16.5.Conforme o grau das infrações, serão aplicados os seguintes percentuais de
multa:
GRAU
0
1
2
3
4
5

VALORES DAS MULTAS
Advertência
0,1% do valor do contrato para 12 meses
0,2% do valor do contrato para 12 meses
0,3% do valor do contrato para 12 meses
0,5% do valor do contrato para 12 meses
1% do valor do contrato para 12 meses

16.6.A aplicação de multas de graus 4 e 5 poderá ser acompanhada das seguintes
sanções:
16.6.1.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por
prazo não superior a dois anos;
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16.6.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, até que seja promovida a reabilitação e ressarcimento dos prejuízos
resultantes, respeitado o limite máximo de 5 (cinco) anos.
16.7.Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não as relacionadas
na tabela do item 16.4., será aplicada multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre
o valor total do contrato.
16.8. As obrigações às quais se refere o item 16.7. são aquelas que não
comprometem diretamente o objeto principal do contrato, mas que ferem critérios e
condições nele explicitamente previstos.
16.8.1. Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 0,2% (zero vírgula dois
por cento) sobre o valor total do contrato;
16.9. A fixação das multas compensatórias referidas nos itens 16.4. a 16.7. não
obstam o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor do
CONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual referido.
16.10. Além da hipótese prevista no item 16.6.1., com fundamento no artigo 150,
inciso III, e 154, ambos da Lei Estadual n. º 15.608/2007, ficará impedida de licitar e
contratar com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelo prazo de até 2 (dois)
anos, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA que:
16.10.1. Abandonar a execução do contrato;
16.10.2. Incorrer em inexecução contratual.
16.11. Além da hipótese prevista no item 16.6.2., será aplicada sanção de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
que previsto nos artigos 150, inciso IV, e 156, ambos da Lei Estadual n. º 15.608/2007.
16.12. O valor da multa poderá ser descontado da fatura devida à CONTRATADA.
16.12.1. Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial.
16.12.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida ativa.
16.13. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo
autônomo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.
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17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
17.1.A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as
alterações do objeto contratado que se derem nos estritos termos do artigo 112, §1º,
da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.
18.CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
18.1.O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas nos
seguintes diplomas legislativos: Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Lei Estadual n.º
15.608/07 e, subsidiariamente, naquilo que for aplicável à espécie, pela Lei n.º
8.078/90 e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o
interesse público (coletivo).
18.2.Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente
contrato serão solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da
proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos
contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como de
conformidade com os princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e
preponderantemente o interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado.
19.CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICIDADE.
19.1.Uma vez firmado o presente Contrato terá ele seu extrato publicado no periódico
Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - DETC, pelo
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, Parágrafo único, da Lei
8.666/93 c/c o art. 31 e seguintes, da Lei Estadual nº 15.608/07.
20.CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO.
20.1.Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para
dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e
rubricadas, para todos os fins de direito.

Curitiba, ... de ... de ......

XXX
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ

XXX
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CONTRATADA

Testemunhas:
_________________________
Nome:
CPF:
__________________________
Nome:
CPF
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ANEXO VIII DO EDITAL – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA
GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.
1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço
completo), por seus representantes legais infra-assinados, declara que se
responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos
benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da
empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia)
(valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº (número do
contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número do
instrumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a
AFIANÇADA e o Tribunal de Contas do Paraná para (objeto da licitação).
2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa
AFIANÇADA, de todas as obrigações estipuladas no contrato retromencionado,
abrangendo o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO À CONTRATADA;
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.
3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do
contrato) (valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do
contrato), vencendo-se, portanto em (data).
4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela
AFIANÇADA, o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das
importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite
acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de
comunicação escrita do Tribunal de Contas do Paraná.
5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90
(noventa) dias após o vencimento desta fiança.
6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada
por este FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida
neste ato e por este instrumento perante o Tribunal de Contas do Paraná.
7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas
judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o
Tribunal de Contas do Paraná se ver compelido a ingressar em juízo para demandar
o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança.
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8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança,
o (a) (nome da instituição fiadora) não tiver recebido do Tribunal de Contas do Paraná
qualquer comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo
circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato,
acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente
extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o
FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento.
9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada
e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da
legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão
autorizados a prestar a presente fiança.
10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir
Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são
autorizados pela referida entidade federal.
(Local e data)
(Instituição garantidora)
(Assinaturas autorizadas)
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