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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

 
Processo nº 24/2021 
Edital nº 19/2021 
Pregão Presencial nº 19/2021 
Autorização para abertura nº 19/2021 
Lei Regulamentadora: Lei Federal nº 10.520/2002, Ato da Mesa nº 4/2014, com aplicação 
subsidiária da Lei federal nº 8.666/93 e suas modificações posteriores.  
Data da Realização:  21 de julho de 2021, a partir das 15h 
Local: Câmara Municipal de Marília – Rua Bandeirantes n.º 25, Centro, Marília/SP. 
Objeto: Reforma do estúdio de gravação e estúdio de edição da TV Câmara de acordo com 
projeto arquitetônico constante no processo.  
 
O Senhor Marcos Santana Rezende, Presidente da Câmara Municipal de Marília, usando a 
competência delegada no Ato da Mesa nº 4/2014, torna público que se acha aberta, nesta 
unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, regime de 
execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - Processo nº 24/2021, objetivando reforma da 
sala de gravação e sala de edição da TV Câmara de acordo com projeto arquitetônico. A licitação 
será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Ato da Mesa 04/2014, aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. A 
sessão será conduzida pelo pregoeiro Adolfo Moraes Carvalho e Equipe de Apoio, designados 
nos autos do processo em epígrafe. Na ausência do pregoeiro designado a sessão deverá ser 
conduzida pela pregoeira Ilka de Nadae. 
 
VISTORIA FACULTATIVA - As Licitantes poderão realizar vistoria nos ambientes a serem 
reformados na TV Câmara, onde deverão ser prestados os serviços, devidamente acompanhadas 
por funcionário da Instituição, a fim de verificar as necessidades físicas e outras condições. A 
Sede da TV Câmara está localizada na Rua Bandeirantes, nº 60, bairro Centro, na cidade de 
Marília, estado de São Paulo. A vistoria tem a finalidade de permitir que a Licitante dirima todas as 
dúvidas que porventura venham a surgir, não sendo admitida posterior alegação de 
desconhecimento dos serviços a serem prestados, bem como pleito de acréscimos de custos ou 
de prazos. 

 
I - DO OBJETO E DEMAIS ESCLARECIMENTOS 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para realização da obra de 

reforma do estúdio de edição e estúdio de gravação da TV Câmara de acordo com projeto 
arquitetônico. Nos autos constam tais ambientes separados em partes “A” e “B”, entretanto 
haverá somente um contrato oriundo deste certame. (Anexos de I a IX). 

 
1.2 A obra deverá estar rigorosamente de acordo com os memoriais descritivos e projeto 

arquitetônico que fazem parte integrante do presente Edital. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 
Edital.   
 

III - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
 

a)  Tratando-se de representante legal da empresa apresentação do ATO CONSTITUTIVO da 
empresa contendo o nome do representante legal (proprietário ou sócio), bem como 
apresentação do RG. (Anexo XI)  
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b) Tratando-se procurador, PROCURAÇÃO por   instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhada do correspondente documento que comprove os poderes do mandante para 
a outorga, ATO CONSTITUTIVO, bem como apresentação do RG ou CNH. 

 
c) Em se tratando de microempresa que queira exercer o direito de preferência de que trata a 

Lei Complementar Federal nº 123/06, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno 
porte deverá estar expressa através de DECLARAÇÃO (Anexo XIV). 

 
d) Declaração de PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Anexo XII). 

 
IV - PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do 
nome da proponente, os seguintes dizeres:  

 

 
Envelope nº 1 - Proposta 

Pregão nº 19/2021 
Edital nº 19/2021 

 

  
Envelope nº 2 - Habilitação 

Pregão nº 19/2021 
Edital nº 19/2021 

 
4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, e ser datada e assinada 

pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
4.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 
4.4. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal, sendo a licitante Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, será concedido o prazo de 5 dias úteis para sua regularização, 
prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro, nos 
termos da legislação vigente (LC 123/2006), parágrafo 1º do artigo 43. 

 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

 
a) Nome, endereço, telefone, CNPJ e inscrição estadual;  
b) Número do Edital e do Pregão;  
c) Especificação do prazo de garantia do serviço sendo, no mínimo, de cinco anos; 
d) Prazo para conclusão dos serviços conforme estabelecido na cláusula “Dos Prazos de 

Execução e Recebimento”; 
e) Condições de pagamento conforme estabelecido na cláusula “Das Medições e Condições 

de Pagamentos”; 
f) Apresentação de cronograma físico-financeiro com os campos de preço preenchidos 

(Anexos II e VI); 
g) Preços unitários e totais líquidos, expressos em moeda corrente para os itens e subitens das 

planilhas anexas, assim como o valor global da obra, com base nas especificações 
constantes do projeto e dos Memoriais Descritivos; 

h) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 
6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos:  

a) Estatuto ou Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial; 
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b) Prova de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda; 
c) Certidão de regularidade de débito para com o FGTS; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT; 
e) Certidão de regularidade de perante a Fazenda Nacional, abrangendo inclusive os 

débitos previdenciários; ou se for caso, a CND de INSS; 
f) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual; 
g) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal;  
h) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de dezoito anos 

submetidos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não possui em seu quadro, 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos; 
(Anexo XV); 

i) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração. (Anexo XVII); 

j) Certidão de registro de Pessoa Jurídica emitido pela CREA/CAU, em nome da licitante em 
validade; 

k) Indicação do responsável técnico pela reforma, objeto desta licitação;  
l) Declaração Individual do profissional indicado como responsável técnico autorizando sua 

indicação, bem como do ACEITE do mesmo. 
m) Apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, comprovando o desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
desta licitação, de no mínimo 50%. 

 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 
7.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, sendo DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS CUJO 
OBJETO NÃO ATENDA ÀS ESPECIFICAÇÕES, prazos e condições fixados neste Edital e 
que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

 
7.2. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios:  
 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela;  

 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).  
 
7.3. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  
 

7.4. Para efeito de seleção será considerado o preço previamente obtido através de orçamentos 
que constam do processo. 

 
7.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, de um por cento (1%) do 
valor total, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

 
7.6. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
que já deverá estar juntada aos autos por ocasião do julgamento, bem como haverá análise 
técnica da proposta pela Arquiteta contratada para elaboração do projeto e fiscalização da 
obra.  

 
7.7. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação. 
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7.8. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do processo 

de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.  

 
7.9. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
7.10. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta subsequente de menor 
preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor.  

 
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos e a ausência de 
manifestação imediata importará na decadência do direito de recurso (Inciso XVIII do artigo 
4º da Lei Federal 10.520/2002). 

 
8.2. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente e após, decididos os recursos e 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

 
IX - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  
 

9.1. Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes:  
 

a) Para início da obra: Até 5 (cinco) dias corridos a contar da data de expedição da “Ordem 
de Serviços” que deverá ser expedida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 
data de assinatura do contrato; 

 
b) Para conclusão da obra: no máximo de 60 (sessenta) dias, com medições quinzenais, 

contados da data de início dos serviços, para realização dos serviços nos 2 estúdios.  
 
c) Para o recebimento provisório pela fiscalização: 15 (quinze) dias corridos da 

comunicação escrita da conclusão dos serviços por parte da contratada, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes; 

d) Para recebimento definitivo: até 30 (trinta) dias após o recebimento provisório. 
 

X – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

10.1. Serão efetuadas medições semanais, sendo a primeira, uma semana após a emissão da 
Ordem de Serviços, nas quais serão computadas as quantidades dos serviços efetivamente 
executados no período, multiplicados pelos preços.  

 

10.2. As medições deverão estar de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, que faz parte 
integrante deste Edital (Anexo II e VI), juntamente com as plantas e o memorial descritivo. 

  
10.3. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a medição:  
 
10.4. A empresa contratada através desta Licitação deverá entregar a medição à Câmara 

Municipal de Marília, semanalmente, para aprovação.  
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10.5. A Câmara Municipal de Marília, através da arquiteta já contratada - Contrato nº 43/2019 -  

para acompanhamento da presente Licitação, deverá aprovar o valor para fins de 
faturamento, comunicando à empresa contratada dentro de 3 (três) dias do recebimento da 
medição, o que implicará na apresentação, por parte da empresa, da respectiva fatura, no 
primeiro dia subsequente à comunicação do valor aprovado. 

 
10.6. O valor não aprovado, de acordo com a medição, deverá ser, dentro de igual prazo, 

comunicado à empresa contratada, com justificativa correspondente, para a expedição da 
fatura. 

 
10.7. O pagamento realizado pela Câmara Municipal de Marília não isentará a empresa 

contratada das responsabilidades contratuais e nem implicará nos recebimentos provisórios 
ou definitivos dos serviços. A não aceitação dos serviços pela fiscalização implicará na 
suspensão imediata do pagamento. 

 

XI – DA FISCALIZAÇÃO 
 

11.1. A fiscalização da realização dos serviços objeto desta licitação, nas condições deste Edital e 
cláusulas contratuais, será realizada pelo servidor gestor do contrato designado pela 
Câmara Municipal de Marília e pela arquiteta, já contratada por este órgão, autora do 
projeto, a qual também será responsável pela aprovação da medição. 
 

11.2. Todos os funcionários da empresa contratada deverão usar os respectivos EPI – 
Equipamento de Proteção Individual, fornecidos pelas empresas; 

 
11.3. Todos os funcionários deverão ter comprovação de vínculo empregatício com a empresa 

contratada e de pagamento de encargos sociais. 
 

XII – DA CONTRATAÇÃO  
 
12.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada, no prazo de até 5 dias, após a 

homologação, mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui o 
Anexo X deste Edital. 

 
12.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda 
Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais dívida 
ativa da União, abrangendo inclusive os débitos previdenciários) e Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos 
do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 

12.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de 
regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  
 

12.4. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, ou, convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular, ou se recusar a 
assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de 
nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.  

 

XIII – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 

13.1. A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado estará sujeita às seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) A licitante que infringir as regras deste contrato ficará impedida de licitar e contratar com a 
Câmara Municipal de Marília, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002; 

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 endereço eletrônico www.esancoes.sp.gov.br; 

d) Pela inexecução parcial dos serviços dentro do cronograma estabelecido, ou pela 
paralisação dos serviços em andamento, 5% do valor da obra; 

e) Pela inexecução total dos serviços dentro do cronograma estabelecido, ou pela não 
realização da obra, 7% do valor da obra. 

 

XIV – DAS RESPONSABILIDADES 
 
14.1. A empresa vencedora da Licitação é a única responsável em qualquer caso, por dano ou 

prejuízo que eventualmente possa causar a terceiros, em decorrência da mão-de-obra ora 
contratada, sem qualquer responsabilidade ou ônus para a Câmara Municipal de Marília 
pelo ressarcimento ou indenização devidos; 

 
14.2. A responsabilidade da empresa vencedora é integral para com a execução do objeto da 

presente Licitação, nos Termos do Código Civil Brasileiro sendo que a presença da 
fiscalização da Câmara Municipal de Marília não diminui ou exclui essa responsabilidade. 

 
14.3. Todo serviço mencionado em qualquer documento que integra o contrato, será executado 

sob responsabilidade direta da empresa vencedora. 
 
14.4. É de responsabilidade da empresa vencedora, o fornecimento de todos os equipamentos 

necessários para a execução da obra. 
 
14.5. Correrão por conta da empresa vencedora: 

 
a) Exclusivamente todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da 

contratação da empreitada, objeto desta licitação;  

b) As contribuições devidas à Seguridade Social; 

c) Exclusivamente, todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de 
acidentes de trabalho, emolumentos e demais despesas necessárias. 

 
14.6. A empresa licitante vencedora, obrigar-se-á à remoção total dos entulhos decorrentes dos 

serviços, bem como, proceder à limpeza geral da área. 
 
14.7. A empresa vencedora deverá providenciar, às suas expensas, em 15 (quinze) dias a contar 

do início dos serviços, a confecção e instalação de placa indicativa da obra, conforme 
modelo que será fornecido pela Câmara Municipal de Marília (Lei 6343/05). 

 
14.8. É de responsabilidade da empresa vencedora a vigilância dos materiais, equipamentos e 

local onde serão executados os serviços. 
 
XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

 
15.2. À Câmara Municipal de Marília é reservado o direito de REVOGAR, ADIAR ou 

PRORROGAR a presente licitação, por razões de interesse público, antes de iniciada a 
execução do contrato, ou ANULÁ-LA por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

http://www.esancoes.sp.gov.br/
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terceiros, sem que destes atos resulte qualquer direito à reclamação ou indenização por 
parte dos licitantes. 

 
15.3. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  
 
15.4. Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  
 
15.5. Todos os documentos de habilitação e propostas cujos envelopes forem abertos na sessão, 

serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  
 
15.6. O resultado do presente certame será divulgado na forma da lei. 

 
15.7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Rua Bandeirantes, 25, durante 5 (cinco) dias após a publicação 
do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.  

 
15.8. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão.  

 
15.9. A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital, que decidirá no prazo de até 1 

(um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
 

15.10. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
 

15.11. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  
 

15.12. As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com os recursos provenientes do 
Tesouro decorrentes das dotações: 01.02 

 
15.13. 0102-010201-01-031-0102-2104 – Verba 43 – Subelemento 4.4.90.52.42 – Mobiliário em 

Geral; e 0102-010201-01-031-0102-2102 – Verba 32 – Subelemento 3.3.90.39.16 – 
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. 
 

15.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Marília.  

 
Câmara Municipal de Marília, em 25 de junho de 2021 

 
 
 
 
 

Marcos Santana Rezende  
Presidente  
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ANEXO I 

PARTE “A” – ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO 

MEMORIAL DESCRITIVO   
 

 
    Arquiteta: Lindsay Coletti – CAU A150976-4 

 
Estúdio de Gravação “TV Câmara” 
Local do Projeto: Reforma, ambientação e cenário versátil e projeto elétrico do estúdio de 
gravação da TV Câmara, Rua Bandeirantes nº 25. 
 
1. Serviços Preliminares  
1.1. Todos os móveis e equipamentos que se encontram na sala deverão ser retirados, incluindo 
toda a parte de iluminação, sendo indicado pela contratante o local adequado para a guarda dos 
mesmos.  

1.2. Toda a espuma e carpete que estão na sala deverão ser retirados para ser colocados novos 
com laudos de capacidade antichamas seguindo projeto arquitetônico.  
 
2. Instalações elétricas  
2.1. As instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas da CPFL e atendendo 
legislação existente.  

2.2. Devem atender às necessidades de precisão de incêndio, telefone e internet constantes em 
todo o edifício.  

2.3. Toda a parte de elétrica deverá ser revista, adequada e renovada, sendo que os pontos 
existentes serão mantidos nos mesmos locais.  

2.4. Será instalada em cima da porta de entrada da sala, do lado de fora, um ponto de tomada 
para a colocação de um painel luminoso com o escrito “NO AR”, com acendimento controlado.  
 
3. Pontos de instalação de equipamentos eletrônicos.  
3.1. Ar condicionado, sistema de áudio e vídeo, Televisão e outros equipamentos eletrônicos terão 
apenas os pontos elétricos já existentes no local.  
 
4. Iluminação  
4.1. Toda a iluminação da sala será modificada sendo instalados 7 novos Refletores LED 10.000 
lumens, 5600K 110/22 que serão comprados pela empresa contratada e também um refletor 
existente que será recolocado.  

4.2. Toda a iluminação deverá ser instalada sobre os perfis metálicos, seguindo projeto 
arquitetônico.  
 
5. Revestimento  
5.1. Será retirado toda a espuma existente no local, e será colocada uma espuma antichamas 
modelo Sonique Wave 30C Preto ondulado, em todas as paredes e teto, sendo que a empresa 
que for realizar o serviço deverá fornecer um laudo técnico de comprovação do seu sistema 
antichamas e ART.  
 
6 . Pisos  
6.1. Será retirado o carpete que possui no local, todo o piso deverá ser retirado e ser nivelado 
para a instalação do piso vinílico Durafloor City – Chicago (3x470x470).  
 
7. Mobiliário  
7.1. Será feita uma estação de trabalho em madeira MDF na cor Carvalho Dakar com os detalhes 
na cor Grafito, conforme projeto mobiliário.  

7.2. Um armário em MDF com estrutura, portas no Branco com puxadores invisíveis na própria 
madeira e acabamentos na cor Carvalho Dakar, conforme projeto mobiliário.  
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7.3. Um painel de TV em madeira MDF na cor Carvalho Dakar com um friso na cor Grafito, 
conforme projeto mobiliário.  

7.4. Serão compradas 10 cadeiras tipo Max R Preta que suporte até 150kg ou outra equivalente 
de mesma tonalidade e primeira linha.  
 
8. Limpeza  
5.8.1. A obra deverá ser limpa diariamente e todos os entulhos retirados para local destinado a 
este fim.  
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ANEXO II 

PARTE “A” – ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
 

 

DESCRIÇÃO 1ª Quinzena 2ª Quinzena 3ª Quinzena 4ª Quinzena TOTAL 

CUSTOS INDIRETOS 
44,28% 18,57% 18,57% 18,57% 100,00% 

R$   R$   R$   R$   R$   

PESSOAL 
26,16% 24,61% 24,61% 24,61% 100,00% 

R$   R$   R$   R$   R$   

Arquiteto ou engenheiro de obra junior com 
encargos completares 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

R$   R$   R$   R$   R$   

Encarregado geral com encargos 
complementares 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

R$   R$   R$   R$   R$   

Estagiário de Obras 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

R$   R$   R$   R$   R$   

Emissão de ART ou RRT 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

CANTEIRO 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

Copias de Projetos 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

Equipamentos e ferramentaria 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

CUSTOS DIRETOS 
61,20% 8,18% 11,30% 19,32% 100,00% 

R$   R$   R$   R$   R$   

REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA 
INCOMBUSTIVEL 

45,64% 0,00% 27,18% 27,18% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
R$   R$   R$   

Espuma acustica Antichamas Ondulada - 
instalação e fornecimento, inclusive cola 

50,00% 0,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
R$   R$   R$   

Adesivo bisnaga 400G 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO 
DOS REVESTIMENTOS COM LAUDO TÉCNICO 
E ART 

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

 R$                                       
-    

 R$                                       
-    

R$   R$   R$   

REVESTIMENTO DE PISO- Remoção, 
fornecimento e instalação 

46,80% 0,00% 26,60% 26,60% 100,00% 

R$    R$                                       R$   R$   R$   
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-    

Carpete Grafite ou cinza mescla 
50,00% 0,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
R$   R$   R$   

Execução de piso em carpete padrão liso, 
fixado com cola 

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

 R$                                       
-    

 R$                                       
-    

R$   R$   R$   

Remoção de Carpete sem reaproveitamento 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

Materiais elétricos e Iluminação 
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

Auxiliar de eletricista com encargos 
complementares 

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

ILUMINAÇÃO 
71,32% 0,00% 4,65% 24,03% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
R$   R$   R$   

Refletor Led ULTRA modelo especial para 
estudio de gravação - 10.000 lumens 5.600k -
110/220 

75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   R$   

Eletricista com encargos complementares 
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

 R$                                       
-    

 R$                                       
-    

R$   R$   R$   

Auxiliar de eletricista com encargos 
complementares 

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

 R$                                       
-    

 R$                                       
-    

R$   R$   R$   

Fios, cabos e acessórios 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

Letreiro Luminoso para Portas com dizeres: 
"NO AR" - Fornecimento 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

FITA LED 9W 2700K 127V 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

INSTALAÇÃO DE GANCHOS PARA CHROMA 
KEY E SUPORTE PARA ORGANIZAÇÃO DE 
CABOS 

9,31% 0,00% 0,00% 90,69% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   R$   

Mão de obra 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

 R$                                       
-    

 R$                                       
-    

 R$                                       
-    

R$   R$   

Suporte de parede para cabos- fornecimento 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS 
DE GRAVAÇÃO 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

 R$                                       
-    

 R$                                       
-    

 R$                                       
-    

R$   R$   
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Placa eletrônica de gravação 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

 R$                                       
-    

 R$                                       
-    

 R$                                       
-    

R$   R$   

MÓVEIS PLANEJADOS 
90,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   R$   

REFORMA DE BIOMBOS 
90,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   R$   

BIOMBO NOVO PARA TV (0,70 x 2,30 x1,20) 
90,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   R$   

MESA MULTIUSO (0,50x0,75x1,80) 
90,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   R$   

Fornecimento de Suporte para CPU de aço 
carbono com fixação para mesa 

90,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   R$   

MÓVEIS DE FÁBRICA 
90,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   R$   

POLTRONA EGG GIRATÓRIA COM PÉS FIXOS 
ENJOY 

90,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   R$   

PUFF CLASS Ø50CM EM COURO ECOLÓGICO 
90,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   R$   

MESA DE CENTRO REDONDA COM TAMPO 
EM VIDRO - diâmetro 40cm 

90,00% 0,00% 0,00% 10,00% 100,00% 

R$   
 R$                                       

-    
 R$                                       

-    
R$   R$   

Total 
59,82% 9,03% 11,89% 19,26% 100,00% 

R$   R$   R$   R$   R$   

Acumulado 
59,82% 68,85% 80,74% 100,00% 100,00% 

R$   R$   R$   R$   R$   
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ANEXO III 
PARTE “A” – ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO 

PLANTA DE CORTES  
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ANEXO IV 
PARTE “A” – ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO 

PLANTA PONTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO 
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ANEXO V 
PARTE “B” – ESTÚDIO DE EDIÇÃO 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Arquiteta: Lindsay Coletti – CAU A150976-4 
 

Estúdio de Edição “TV Câmara” 
Reforma, ambientação, projeto elétrico, lógica, iluminação, mobília do estúdio de Edição da TV Câmara, 
Rua Bandeirantes nº 60. 
 

1. Serviços Preliminares  
1.1. Todos os móveis e equipamentos que se encontram na sala deverão ser retirados, incluindo toda a 
parte de iluminação, sendo indicado pela contratante o local adequado para a guarda dos mesmos.  

1.2. Toda a espuma e carpete que estão na sala deverão ser retirados para ser colocados novos com 
laudos de capacidade antichamas seguindo projeto arquitetônico.  

1.3. Será retirada a porta de entrada existente e colocada uma nova de mesmo tamanho, porém com um 
visor de vidro.  
 

2. Instalações Elétricas  
2.1. As instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas da CPFL e atendendo 
legislação existente.  

2.2. Devem atender às necessidades de precisão de incêndio, telefone e internet constantes em todo o 
edifício.  

2.3. Toda a parte de elétrica deverá ser revista, adequadas e renovadas, seguindo projeto.  

2.4. Será instalada em cima da porta de entrada da sala, do lado de fora, um ponto de tomada para a 
colocação de um painel luminoso com o escrito “NO AR”, com acendimento controlado.  
 

3. Pontos de instalação de equipamentos eletrônicos.  
3.1. O ar condicionado irá continuar no mesmo local.  

3.2. Serão indicados os novos pontos de Internet e Televisão em projeto elétrico.  
 

4. Iluminação  
4.1. Toda a sala será modificada sendo instalados 10 spots base 7W, 3000K BIV e um perfil linear 
19W/M 3500K, sendo instalados sob perfis metálicos, seguindo projeto luminotécnico.  
 

5. Revestimento  
5.1. Será retirado toda a espuma acústica existente no local, e será colocada uma espuma acústica 
antichamas modelos Sonique Classic 30C liso nas cores Azul, Vermelho e Cinza, em todas as paredes e 
teto, sendo que a empresa que for realizar o serviço deverá fornecer um laudo técnico de comprovação 
do seu sistema antichamas e ART, cores estão detalhadas em projeto arquitetônico.  
 

6. Pisos  
6.1. Será retirado o carpete que possui no local, todo o piso deverá ser retirado e ser nivelado para a 
instalação do piso vinílico Durafloor City – Chicago (3x470x470).  
 

7. Mobiliário  
7.1. Será feita uma estação de trabalho em madeira MDF na cor Carvalho Dakar com os detalhes na cor 
Grafito, conforme projeto mobiliário.  

7.2. Um armário em MDF com estrutura, portas no Branco com puxadores invisíveis na própria madeira e 
acabamentos na cor Carvalho Dakar, conforme projeto mobiliário.  

7.3. Um painel de TV em madeira MDF na cor Carvalho Dakar com um friso na cor Grafito, conforme 
projeto mobiliário.  

7.4. Serão compradas 10 cadeiras tipo Max R Preta que suporte até 150kg ou outra equivalente de 
mesma tonalidade e primeira linha.  
 

8. Limpeza  
8.1. A obra deverá ser limpa diariamente e todos os entulhos retirados para local destinado a este fim.  
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ANEXO VI 

PARTE “B” – ESTÚDIO DE EDIÇÃO 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

DESCRIÇÃO 1ª Quinzena 2ª Quinzena 3ª Quinzena 4ª Quinzena TOTAL 

CUSTOS INDIRETOS 
43,38% 18,87% 18,87% 18,87% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  

PESSOAL 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  

Estagiário de Obras. 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  

Encarregado geral com encargos complementares 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  

Arquiteto ou engenheiro de obra junior com 
encargos completares 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  

Item sem descrição 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 

CANTEIRO 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

Placa de obra (para construção civil) em chapa 
galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

Cópias de projetos 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

Emissão de ART ou RRT 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

Equipamentos e ferramentaria 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

Custos diretos 
61,14% 4,46% 15,24% 19,16% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  

ESQUADRIAS 
50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0  R$  R$ 0  R$  

SUBSTITUIÇÃO DE PORTA PRINCIPAL 
50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0  R$  R$ 0  R$  

Remoção, fornecimento e instalação de porta com 
visor de vidro 

50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0  R$  R$ 0  R$  

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
56,29% 14,57% 14,57% 14,57% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  

Eletricista 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  

Materiais elétricos e Iluminação 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

ILUMINAÇÃO 
80,70% 6,43% 6,43% 6,43% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  

Eletricista com encargos complementares 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  

Spot base 7W 3000W BIV 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  
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PERFIL LINEAR 19W/M 3500K DIFUSOR COMUM 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

FONTE CHAVEADA 12V 10A 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

Fiação 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

Letreiro Luminoso para Portas com dizeres: "NO 
AR" - Fornecimento 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

PISO 
61,17% 38,83% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$   R$  R$ 0 R$ 0  R$  

Remoção de Carpete sem reaproveitamento 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

Demolição de revestimento cerâmico, de forma 
manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, 
espessura 3,2 mm, fixado com cola. AF _06/2018 

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$   R$  R$ 0 R$ 0  R$  

Regularização de superfície 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA 
INCOMBUSTIVEL 

42,70% 0,00% 35,67% 21,62% 100,00% 

 R$  R$ 0  R$   R$   R$  

Remoção de espuma tetos e paredes 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

Instalador de ambiente acústico 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$   R$  

Espuma acústica Antichamas Ondulada - 
instalação e fornecimento, inclusive cola 

50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0  R$  R$ 0  R$  

Adesivo bisnaga 400G 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0 R$ 0  R$  

MÓVEIS PLANEJADOS 
75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0  R$   R$  

ARMARIO 1 (0,60 x 2,70 x3,14) 
75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0  R$   R$  

ARMARIO 2 (1,92 x 0,75 x 5,50) 
75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0  R$   R$  

PAINEL TV (1,92 x 3,14) 
75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0  R$   R$  

MÓVEIS DE FÁBRICA 
75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0  R$   R$  

Quadro Branco 1,20 x 0,90 
75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0  R$   R$  

Cadeira MaxRacer 
75,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 

 R$  R$ 0 R$ 0  R$   R$  

Total 
59,31% 5,94% 15,61% 19,13% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  

Acumulado 
59,31% 65,25% 80,87% 100,00% 100,00% 

 R$   R$   R$   R$   R$  
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ANEXO VII 
PARTE “B” – ESTÚDIO DE EDIÇÃO 

MÓVEL PLANEJADO 
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ANEXO VIII 
PARTE “B” – ESTÚDIO DE EDIÇÃO 

PONTOS ELÉTRICOS E PISO 
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ANEXO IX 
PARTE “B” – ESTÚDIO DE EDIÇÃO 

PERSPECTIVA 3D 
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ANEXO X 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº xx/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 
 

CONTRATO PARA OBRA DE REFORMA DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO E ESTÚDIO DE 
EDIÇÃO DA TV CÂMARA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. 
 

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, Marcos Santana Rezende, RG 7.564.492 
SSP/SP e CPF 015.462.338-57, neste instrumento simplesmente denominado 
CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. ..., CNPJ nº ..., localizada na Rua ..., na Cidade ..., estado de ..., aqui representada 
por ..., RG ... e CPF ..., neste instrumento simplesmente denominado 
CONTRATADA, 

 

assinam as partes o presente Contrato para realização de ambientação dos estúdios da TV 
Câmara, localizados na rua Bandeirantes, nº 25 e na Rua Bandeirantes, 60, consoante as 
disposições expressas no Processo nº 24/2021 – Edital nº 19/2021 – Pregão Presencial nº 
19/2021, 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 realização da obra de Reforma do estúdio de 
gravação (Rua Bandeirantes, nº 25, Marília/SP) e estúdio de edição da TV Câmara 
(Rua Bandeirantes, nº 60, Marília/SP) de acordo com projeto arquitetônico 
 

1.2 A obra deverá estar rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos 
arquitetônicos anexos, conforme consta no processo em epígrafe. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 
 

2.1 Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes: 
   
a) Para início da obra: Até 5 (cinco) dias corridos a contar da data de expedição da 

“Ordem de Serviços” que deverá ser expedida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data de assinatura do contrato; 

 
b) Para conclusão da obra: no máximo de 60 (sessenta) dias, com medições 

quinzenais, contados da data de início dos serviços, para realização dos serviços 
nos 2 estúdios. 

 
c) Para o recebimento provisório pela fiscalização: 15 (quinze) dias corridos da 

comunicação escrita da conclusão dos serviços por parte da contratada, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes; 

 
f) Para recebimento definitivo: até 30 (trinta) dias após o recebimento provisório. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
 

3.1  A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os seguintes valores:  (...) pelos 
serviços de ambientação dos 2 estúdios da TV Câmara, da Câmara Municipal de 
Marília, conforme projeto arquitetônico. 
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CLÁUSULA QUARTA: DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

4.1 Serão efetuadas medições semanais, sendo a primeira, uma semana após a emissão 
da Ordem de Serviços, nas quais serão computadas as quantidades dos serviços 
efetivamente executados no período, multiplicados pelos preços.  

 

4.2 As medições deverão estar de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, que faz 
parte integrante deste Edital (Anexo II e VII), juntamente com as plantas e o memorial 
descritivo. 

  

4.3 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a medição:  
 

4.4 A empresa contratada através desta Licitação deverá entregar a medição à Câmara 
Municipal de Marília, imediatamente após o seu encerramento.  

 
4.5 A Câmara Municipal de Marília, através da arquiteta já contratada - Contrato 43/20219 

- para acompanhamento da presente Licitação, deverá aprovar o valor para fins de 
faturamento, comunicando à empresa contratada dentro de 3 (três) dias do 
recebimento da medição, o que implicará na apresentação, por parte da empresa, da 
respectiva fatura, no primeiro dia subsequente à comunicação do valor aprovado. 

 
4.6 O valor não aprovado, de acordo com a medição, deverá ser, dentro de igual prazo, 

comunicado à empresa contratada, com justificativa correspondente, para a expedição 
da fatura. 

 
4.7 O pagamento realizado pela Câmara Municipal de Marília não isentará a empresa 

contratada das responsabilidades contratuais e nem implicará nos recebimentos 
provisórios ou definitivos dos serviços. A não aceitação dos serviços pela fiscalização 
implicará na suspensão imediata do pagamento. 

 

4.8 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, 
devendo ser encaminhada a nota fiscal juntamente com dados bancários da conta 
corrente Pessoa Jurídica ou boleto bancário e será realizado Gerência de Tesouraria 
da Câmara Municipal de Marília. 

 

4.9 Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão Presencial nº 19/2021 e 
contrato nº XX/2021), bem como o boleto para pagamento, ou conta bancária PJ para 
depósito.  

 

4.10 As notas fiscais 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 devidamente corrigida. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 
 
5.1 O presente contrato terá duração e validade até a realização de seu objeto, bem 

como da efetivação de seu prazo de garantia. 
 
5.2 O presente contrato não possuirá reajustamento de preços pois sua vigência não 

atingirá período superior a 12 (doze) meses como é estabelecido na Lei Federal 
8666/93. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

6.1 A fiscalização da realização dos serviços objeto desta licitação, nas condições deste 
Edital e cláusulas contratuais, será realizada pelo servidor gestor do contrato 
designado pela Câmara Municipal de Marília e pela arquiteta, já contratada por este 
órgão, autora do projeto, a qual também será responsável pela aprovação da 
medição. 

 
6.2 Um servidor será designado pela Câmara Municipal de Marília para representar a 

Administração no acompanhar e fiscalizar o contrato a ser lavrado com a empresa 
vencedora do certame em epígrafe. 
 

6.3 A Câmara Municipal de Marília terá acesso a documentação fiscal e social dos 
funcionários da contratada quando solicitado. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS RESPONSABILIDADES 
 
7.1 A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso, por dano ou prejuízo que 

eventualmente possa causar a terceiros, em decorrência da mão-de-obra ora 
contratada, sem qualquer responsabilidade ou ônus para a Câmara Municipal de 
Marília pelo ressarcimento ou indenização devidos. 

 
7.2 A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a execução do objeto do 

presente Contrato, nos Termos do Código Civil Brasileiro sendo que a presença da 
fiscalização da Câmara Municipal de Marília, não diminui ou exclui essa 
responsabilidade. 

 
7.3 Todo serviço mencionado em qualquer documento que integra o contrato, será 

executado sob responsabilidade direta da CONTRATADA. 
 
7.4 É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos 

necessários para a execução da obra. 
 
7.5 Correrão por conta da CONTRATADA: 
 
a) exclusivamente todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da 

contratação da empreitada, objeto deste contrato;  
b) as contribuições devidas à Seguridade Social; 
c) exclusivamente, todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de 

acidentes de trabalho, emolumentos e demais despesas necessárias 
 
7.6 A CONTRATADA obrigar-se-á a remoção total dos entulhos decorrentes dos serviços, 

bem como, à limpeza geral da área. 
 
7.7 A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, em 15 (quinze) dias a 

contar do início dos serviços, a confecção e instalação de placa indicativa da obra, 
conforme modelo que será fornecido pela Câmara Municipal de Marília. 

 
7.8 É de responsabilidade da CONTRATADA a vigilância dos materiais, equipamentos e 

local onde serão executados os serviços. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES 
 

8.1 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: 
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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; 
d) Pela inexecução parcial dos serviços dentro do cronograma estabelecido, ou pela 
paralisação dos serviços em andamento, 5% do valor da obra; 
e) Pela inexecução total dos serviços dentro do cronograma estabelecido, ou pela 
não realização da obra, 7% do valor da obra. 
 
 

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. 

 

7.2 A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília;  
b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, Pregão Presencial nº 12/2021, 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 DEZ: DAS DOTAÇÕES 
 

8.1 As despesas decorrentes deste contrato serão cobertas com os recursos 
provenientes do Tesouro decorrentes das dotações: ... 
 

CLÁUSULA ONZE: DO FORO 
 

9.1 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. 

 
 

Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas 
testemunhas, para um único e só fim de direito. 

        Marília, xx de xxx de 2021. 
 
 
 
CONTRATANTE:   

Marcos Santana Rezende  
      Presidente da Câmara Municipal de Marília  

 
CONTRATADA:  
 
 
 
TESTEMUNHAS:            

 
 
 

http://www.esancoes.sp.gov.br/
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ANEXO XI 

CARTA DE CREDENCIAMENTO - PROCURADOR 
 
 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
Local e data 
 
 
 
Ilmo. Sr.  
Adolfo Moraes Carvalho  
Pregoeiro da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 24/2021 

Edital de licitação nº 19/2021 
Pregão Presencial nº 19/2021 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 
                 Pela presente, designamos o Sr. (a) ________________________________, 
portador (a) da carteira de identidade nº ______________, expedida pela SSP do Estado de 
________________, CPF nº ________________, para nos representar no certame em 
epígrafe, como procurador, podendo rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e 
impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, assinar termo de 
contrato e, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Câmara Municipal de Marília 

Estado de São Paulo 
 

 
26 
 

ANEXO XII 
 

DECLARAÇÃO DE QUEM CUMPRE PLENAMENTE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
 
 
Local e data 
 
Ilmo. Sr.  
Adolfo Moraes Carvalho  
Pregoeiro da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 24/2021 

Edital de licitação nº 19/2021 
Pregão Presencial nº 19/2021 

 
 
 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ nº ______________, 
Endereço completo ________________________, por intermédio de seu representante 
legal, o Sr. (a) ___________________________, portador da Carteira de Identidade nº 
_____________ e do CPF nº ______________, DECLARA que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação do certame em epígrafe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO XIII 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 

NO QUADRO DA EMPRESA 
 

Constituição Federal – Art. 7º, inc. XXXIII 
 

(usar papel timbrado da empresa) 
 
 
 
Local e data 
 
Ilmo. Sr.  
Adolfo Moraes Carvalho  
Pregoeiro da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 24/2021 

Edital de licitação nº 19/2021 
Pregão Presencial nº 19/2021 

 
 
 
                               A Empresa _________________________________________, CNPJ nº 
______________, Endereço completo ________________________, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. (a) ___________________________, portador da Carteira de 
Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, DECLARA para fins do 
disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854-99, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO XIV 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
 
 

(Usar papel timbrado da empresa) 
 
 
 
Local e data 
 
 
Ilmo. Sr.  
Adolfo Moraes Carvalho  
Pregoeiro da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 24/2021 

Edital de licitação nº 19/2021 
Pregão Presencial nº 19/2021 

 
 
 
 
 
                               A Empresa _________________________________________, CNPJ nº 
______________, Endereço completo ________________________, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. (a) ___________________________, portador da Carteira de 
Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, DECLARA sob as penas da 
lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que é 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Câmara Municipal de 
Marília. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO XV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E  
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
 
 
Local e data 
 
 
Ilmo. Sr.  
Adolfo Moraes Carvalho  
Pregoeiro da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 24/2021 

Edital de licitação nº 19/2021 
Pregão Presencial nº 19/2021 

 
 
 
 
 
                               A Empresa _________________________________________, CNPJ nº 
______________, Endereço completo ________________________, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. (a) ___________________________, portador da Carteira de 
Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, DECLARA, sob as penas da 
lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO XVI 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TCESP 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATOS)  

 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Marília 
CONTRATADO:  Empresa 
CONTRATO Nº X de X de 2021  
OBJETO: Objeto 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a 
análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 
01/2011 do TCESP; 
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a 
partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo 
TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração de Atualização Cadastral” 
anexa. 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos 

e o que mais couber. 
 
Marília, x de x de 2021 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Marcos Santana Rezende  
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF: 015.462.338-57  
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 

Pelo contratante: 
Nome: Marcos Santana Rezende 
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF: 015.462.338-57  
Assinatura: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Pela contratada: 
Nome:  Nome 
Cargo: Representante legal da Contratada  
CPF: CPF 
Assinatura: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Marcos Santana Rezende 
Cargo: Presidente da Câmara Municipal de Marília 
CPF: 015.462.338-57  
Assinatura: 
__________________________________________________________________________________________________ 


