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CONTRATO Nº 27/2018 
PROCESSO Nº 16/2018 – EDITAL Nº 9/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018 

  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
TRADUÇÃO PARA LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, NAS SESSÕES 
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES, BEM COMO NAS AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS, PROMOVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, DE 
ACORDO COM A RESOLUÇÃO NÚMERO 331, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014 
 
Das partes: 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, 
 

i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 
44.478.196/0001-08, neste ato representada por seu Presidente, Wilson Alves 
Damasceno, brasileiro, RG 7.534.488-9 e CPF 033.790.698-09, neste 
instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. BIANCA P. R. YONEMOTU INTERPRETAÇÃO E TREINAMENTO EM 
LIBRAS – ME, CNPJ nº 22.233.157/0001-08, localizada na Rua Abrão Pedro 
Badiz, nº 200, Jd. Continental, CEP 17524-115, na Cidade Marília, estado de 
São Paulo, aqui representada por Bianca Pereira Rodrigues Yonemotu, RG 
22.378.069-8 e CPF 186.705.588-07, neste instrumento simplesmente 
denominado CONTRATADA, 

 

assinam as partes o presente Contrato para execução de serviços técnicos de 
Tradução para LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, nas sessões ordinárias, 
extraordinárias e solenes, bem como nas audiências públicas, promovidas pela 
Câmara Municipal de Marília, de acordo com a Resolução número 331, de 11 de 
fevereiro de 2014, consoante as disposições expressas no Processo nº 16/2018 – 
Edital nº 9/2018 – Pregão Presencial nº 9/2018, tudo em conformidade com as Leis 
Federais números 10.520/2002 e 8.666/93 e LC 123/06, com suas modificações 
posteriores, sob as seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos de 
Tradução para LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, nas sessões ordinárias, 
extraordinárias e solenes, bem como nas audiências públicas, promovidas pela 
Câmara Municipal de Marília, sendo que 2 profissionais deverão fazer 
revezamento da tradução a cada uma hora de trabalho. 
 

1.2. O presente contrato obedece às normas reguladoras da atividade, 
principalmente: Resolução número 331, de 11 de fevereiro de 2014, que 
dispõe sobre a utilização de tradução para LIBRAS – Língua Brasileira de 
Sinais, nas sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, bem como nas 
audiências públicas, promovidas pela Câmara Municipal de Marília; Lei Federal 
número 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de 
Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; Portaria 
Normativa MEC 20/2010, de 8 de outubro de 2010, que dispõe sobre o 
Programa Nacional para Certificação de Proficiência no Uso e Ensino da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e para a Certificação de proficiência em 
Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa – PROLIBRAS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o seguinte valor mensal: 
R$6.600,00 (seis mil e seicentos reais).  
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2.2. No valor acima exposto já estão inclusos todos os encargos relativos a 
impostos, passagens e estadias, bem como outras despesas que integrem os 
preços propostos. 

 

2.3. O presente contrato tem o valor global anual de R$ 62.700,00 (sessenta e dois 
mil e setecentos reais). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
 

3.1. A Contratada ficará responsável pela execução dos seguintes itens: 
 

a) Tradução para LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, nas sessões 
ordinárias, extraordinárias e solenes, bem como nas audiências 
públicas, promovidas pela Câmara Municipal de Marília, de acordo com 
a Resolução número 331, de 11 de fevereiro de 2014, sendo que 2 
profissionais deverão fazer revezamento da tradução a cada uma hora 
de trabalho. 
 

b) Todos os trabalhos prestados pela empresa contratada serão 
fiscalizados pela Diretoria de Comunicação Social da Câmara Municipal 
de Marília. 
 

c) Os serviços serão executados na sede da Câmara, ou em outras 
localidades, por equipe capacitada e com comprovada experiência, com 
horário de trabalho compatível com o realizado pelos servidores da 
Câmara Municipal de Marília, incluindo-se as solenidades e eventos da 
Câmara Municipal, sendo certo que todo acervo produzido será de 
propriedade da Câmara Municipal, que será a única detentora dos 
direitos autorais. 
 

d) Serão por conta da contratada todas as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias decorrentes da contratação de equipe profissional, 
manutenção do contrato de trabalho e rescisão desses, bem como 
todos os demais tributos ou encargos que incidirem ou venham a incidir 
sobre a contratação dos empregados colocados à disposição da 
Câmara Municipal de Marília. A comprovação se dará mediante 
apresentação das guias, quando solicitado. 

 

e) A contratada deverá afastar e/ou substituir o empregado que não 
mantiver boa conduta e/ou não esteja prestando os serviços a contento, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias (respeitando o período de aviso 
prévio) da constatação da ocorrência. Os funcionários deverão estar 
identificados com uniforme. 

 

f) A contratada deverá substituir o empregado que não comparecer no 
horário estipulado, ou ausentar-se indevidamente, no prazo máximo de 
1 hora da solicitação. Se não houver a substituição, as horas de 
ausência serão descontadas no pagamento, proporcionalmente ao valor 
de hora de serviço prestado. 

 

g) A contratada deverá apresentar currículo dos profissionais que atuarão 
junto à Câmara, que deverão atuar com princípios éticos peculiares à 
atividade a ser exercida e com comportamento compatível com a 
seriedade característica do Poder Legislativo Mariliense, respeitando a 
moral e os bons costumes. 

 

h) Todos os funcionários envolvidos na realização do trabalho deverão 
ceder os direitos de imagem e trabalho para a Câmara Municipal de 
Marília através do Termo de Cessão de Direitos Autorais, ficando o 
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direito autoral sob posse da Câmara Municipal de Marília, que poderá 
utilizar as imagens, mesmo após eventual término de contrato, dentro 
dos limites compatíveis com o objetivo Institucional da Câmara de 
Marília. 

 
i) Nenhum vínculo jurídico-trabalhista haverá entre os empregados e/ou 

prestadores de serviços da empresa contratada e a Câmara Municipal 
de Marília, ficando a empresa contratada como única responsável pelo 
pagamento dos salários e demais encargos trabalhistas de seus 
empregados/prestadores de serviços, inclusive em eventuais demandas 
trabalhistas, às quais a Câmara não responderá solidária ou 
subsidiariamente.  

 
j) A empresa contratada restituirá a Câmara Municipal de Marília caso 

esta venha a ser condenada ao pagamento de qualquer verba 
trabalhista aos empregados que a contratada lhe disponibilizar por força 
deste contrato de prestação de serviços. 

 
k) Os profissionais que executarão a tradução para LIBRAS deverão 

obrigatoriamente possuir Certificado de aprovação no Exame Nacional 
de Certificação de Proficiência no uso e no ensino da Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS – nível superior/médio, sendo certo que pelo menos 
um dos profissionais deverá ser certificado como nível superior. 

 
l) Admite-se a substituição do profissional, contando que sejam feitas 

previamente as mesmas comprovações exigidas neste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO 
 

4.1. O presente contrato vigorará, a partir da data da assinatura, pelo período de 12 
meses, podendo sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, 
nos termos do artigo 65 § 1º da Lei 8.666/93. 

 
4.2. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do 

contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 
condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação (artigo 55, XIII da 
Lei 8666/93). 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
 

5.1. Não haverá reajuste para o presente contrato, pois a sua vigência não atingirá 
período superior a 12 (doze) meses como é estabelecido na lei de licitação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 

6.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados da apresentação 
da nota fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática da Câmara 
Municipal, a qual também emitirá o respectivo Termo de Recebimento 
Definitivo do Objeto ou Recibo, devendo ser encaminhada a nota fiscal 
juntamente com dados bancários da conta corrente Pessoa Jurídica ou boleto 
bancário. 

   
6.2. Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão Presencial nº 

9/2018 e contrato nº 27/2018), bem como, acompanhada do respectivo 
relatório mensal.  
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6.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de 
prazo para pagamento após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 
corrigida. 

 
6.4. Nenhum valor será devido pela Contratante, além daquele apresentado para 

efeito da proposta e suas eventuais atualizações monetárias, quer a título de 
despesa com transportes ou com estadias, processamento de dados, impostos 
sobre rendimentos, leis sociais, etc. 

 
6.5. O pagamento será efetuado pela Gerência de Tesouraria da Câmara Municipal 

de Marília. 
 
6.6. O pagamento referente ao mês de julho, quando houver sessão extraordinária, 

solenidades ou audiências públicas, será proporcional ao número de sessões 
ordinárias realizadas no mês de junho, e serão computadas apenas as sessões 
realizadas em dias diferentes. O pagamento referente ao mês de dezembro 
será 50% da mensalidade. O pagamento referente ao recesso durante os 
meses de dezembro e janeiro, se houver sessões extraordinárias, solenidades 
ou audiências públicas, será proporcional ao número de sessões ordinárias 
realizadas no mês de novembro, e serão computadas apenas as sessões 
realizadas em dias diferentes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 
 

7.1. A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado ou prática de quaisquer 
atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
estará sujeita às seguintes sanções: 

 
a) Advertência; 
b) Impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Marília pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos; 
c) A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente 

com a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no 
e-CADFOR, no endereço eletrônico www.esancoes.sp.gov.br. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DOTAÇÕES 
 
8.1. A despesa decorrente deste contrato será coberta com os recursos 

provenientes da dotação 3.3.90.39.00-0102-010201-01-031-0102-2102 – Verba 
35 – Sub-elemento 05 – Serviços técnicos profissionais.   

 
CLÁUSULA NONA – DAS RESCISÕES 
 

9.1. Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 
 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O desatendimento às determinações da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus 
superiores. 
 

9.2. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília;  
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b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, Pregão Presencial nº 9/2018, desde que haja conveniência 
para a Câmara Municipal de Marília; 

c) Judicial, nos termos da lei federal nº 8666/93 com suas modificações 
posteriores. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
 

10.1. Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, 
elegem, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro 
da comarca de Marília, Estado de São Paulo. 

 
10.2. Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas 

testemunhas, para um único e só fim de direito. 
 

Marília, 17 de maio de 2018. 
 

 
 
 
CONTRATANTE: 

 
 

 
Wilson Alves Damasceno 

Presidente da Câmara Municipal de Marília 

 
 
 
 
CONTRATADA: 

 
 
 
 
 
 

Bianca Pereira Rodrigues Yonemotu 
RG 22.378.069-8 

 

 
 
 
TESTEMUNHA: 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHA: 
 

 

 

Vania Aparecida Bertuccini Ribeiro 
RG 3.051.939-6 

 

 

 

Carla Fernanda Vasques Farinazzi  
RG 24.359.814-2 

 
 

ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: 
Contrato formalmente em ordem nos termos  
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
 
 

Daniel Alexandre Bueno 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília 

OAB/SP 161.222 
 


