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TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 201907000180347

 1. DO OBJETO

 1.1. Contratação anual de empresa especializada em serviços audiovisuais,

para produção e edição de vídeos e spots institucionais do Poder Judiciário

de Goiás, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.

Item Descrição Tempo médio de duração Quantidade

1 Vídeos institucionais/documentais 5 a 10 minutos 10

2 Vídeos para redes sociais 60 a 90 segundos 150

3 Spots para rádio 30 a 60 segundos 100

 1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de prestação de

serviços de produção e edição de vídeos e spots;

 1.3. O prazo de vigência  do  contrato  é  de  12 (doze)  meses,  podendo ser

prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com

base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

 2. DA JUSTIFICATIVA

 2.1. A  presente  contratação  tem  por  objetivo  atender  as  demandas  de

produção  audiovisual  do  Centro  de  Comunicação  Social  (CCS),  unidade

responsável pela comunicação institucional do Poder Judiciário do Estado de

Goiás.

 2.2. A necessidade  da  contratação  também encontra-se  no  fato  de  que  o

Tribunal de Justiça de Goiás não dispõe de equipamentos e mão de obra

especializada em seu quadro funcional para produção e edição de vídeos e

spots;
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 2.3. Tais  produções  visam  propiciar  o  acesso  à  informação  e  levar  ao

conhecimento da sociedade as decisões dos magistrados, as atividades de

interesse  social  e  as  informações  institucionais  do  Poder  Judiciário,

utilizando-se,  para  tanto,  de  vários  meios  de comunicação,  dentre  eles  a

televisão, o rádio e as mídias sociais;

 2.4. A contratação em tela não gera vínculo empregatício entre os funcionários

da  Contratada  e  o  TJGO,  vedando-se  qualquer  relação  que  caracterize

pessoalidade e subordinação direta.

 3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

 3.1. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de serviços

audiovisuais,  para  produção e  edição de vídeos e spots  institucionais  do

Poder Judiciário do Estado de Goiás;

 3.2. A solução consistirá na produção e entrega dos itens descritos no objeto

dentro dos prazos descritos nos itens 4.1 e 4.10.

 4. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

 4.1. A execução dos serviços deverá ser iniciada em 5 (cinco) dias, após a

assinatura do contrato; 

 4.2. Da descrição e das características de cada item: 

 4.2.1. Vídeos  institucionais/documentais  –  conteúdo  desenvolvido  com

base  em  arquivos,  imagens,  entrevistas,  reportagens,  locução,  trilha

sonora  e  recursos  gráficos,  visando  a  apresentação  de  um  fato,

explicação de um serviço, apresentação de unidade/setor do judiciário e

outros  assuntos  definidos  pela  Diretoria  do  Centro  de  Comunicação

Social;

 4.2.2. Vídeos  para  redes  sociais  –  contemplam  conteúdos  enxutos  e

diretos  com  mensagens  claras  e  visual  atrativo,  objetivando  o
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engajamento  dos  seguidores  das  redes  sociais.  Seu  conteúdo  inclui

gravações, locuções, edições e animações gráficas;

 4.2.3. Spots para rádio – peça sonora realizada por meio de locutores e

elementos  sonoros  (músicas,  efeitos  especiais,  vinhetas)  para  a

transmissão em emissoras de rádio; 

 4.3. Da Equipe

 4.3.1. A  Contratada  deverá  dispor  de  equipe  composta  por

roteirista/redator,  repórter/apresentador,  locutor,  cinegrafista  e  editor  de

imagem.  Todos  devem  ser  habilitados  para  o  desempenho  de  suas

respectivas funções;

 4.3.2. Os repórteres/apresentadores deverão manter aparência discreta e

adequada para o ambiente institucional;

 4.3.3. Caso a Diretoria do Centro de Comunicação Social  entenda que

qualquer profissional pertencente à equipe da empresa contratada não

esteja exercendo suas funções de maneira adequada e eficiente, poderá

ser solicitada a substituição, devendo a Contratada atender o pedido no

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

 4.3.4. A Contratada deverá fornecer aos seus colaboradores crachás de

identificação,  para  uso  nas  dependências  do  TJGO  e  em  atividades

externas a serviço do Tribunal, devendo constar no referido crachá a data

final do contrato;

 4.3.5. A Contratada deverá designar  um gestor  que ficará responsável

pela interlocução com o Centro de Comunicação Social, bem como com

as emissoras de rádio e televisão, quando houver necessidade;

 4.4.  Da Infraestrutura e dos equipamentos
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 4.4.1. A Contratada deverá disponibilizar aos seus colaboradores, para a

realização  do  serviço,  equipamentos  com,  no  mínimo,  as  seguintes

configurações:

 a. Câmeras  fotográficas/filmadoras,  definição  full  hd  (1080p),  com

controle manual de exposição e entrada de áudio, sensor full frame de

no mínimo 22 megapixels, ISO de alcance igual ou superior a 100-

25600 (L: 50, H1:51200, H2:102400), com objetivas e iluminação que

propiciem alta qualidade na captura das imagens;

 b. Drone que tenha, no mínimo, configuração 4K Ultra HD, câmera com

resolução acima de 12 megapixels, com velocidade e altura suficiente

para filmagens externas, contextualização de ambientes, cobertura de

eventos e outros em alta qualidade; 

 c. Microfone de punho para  entrevistas  (canópla  a  ser  confeccionada

seguindo arte do TJGO); 

 d. Ilha de edição equipada com computadores Mac G-5 ou equivalentes.

 4.4.2. Os equipamentos utilizados devem estar  em boas condições de

uso;

 4.5. Da operacionalização do serviço

 4.5.1. A execução do serviço exigirá o domínio do processo de produção

audiovisual, entendido como a elaboração de roteiro, direção, captação

de som e imagem, edição, computação gráfica, sonorização e finalização,

mediante a utilização adequada de recursos humanos, equipamentos e

tecnologias; 

 4.5.2. As pautas da Comunicação Social  serão agendadas, devendo a

Contratada encaminhar os profissionais para filmagens e gravações, aos

locais determinados, nos seguintes prazos: 

Prazo máximo Situações
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Em até 3 dias úteis Para as pautas do interior do Estado e Brasília-DF

Em até 12 horas Para as pautas de Goiânia e Região metropolitana

Em até 2 horas Na capital, em casos excepcionais, inusitados e imprevistos

 4.5.3. A definição  das  pautas  ou  roteiro  prévio  do  Programa  Agenda

Judiciária, dos vídeos institucionais/documentais, dos vídeos para redes

sociais e dos spots para rádio serão fornecidos pela Diretoria do Centro

de Comunicação Social/TJGO;

 4.5.4. Fica sob responsabilidade da Contratada apresentar propostas de

adequação  de  roteiros  e  versionamento  para  as  diferentes  mídias  e

situações apresentadas;

 4.5.5. A Contratada deverá fazer a proposta final do roteiro com indicação

de imagens e computação gráfica para ilustrar o vídeo. O roteiro deverá

ser submetido à Diretoria do Centro de Comunicação;

 4.5.6. A  Contratada  deverá  desenvolver  vinhetas  de  abertura,  de

passagem  e  de  encerramento  com  trilha  sonora  personalizada  e

computação gráfica em 3D e motion graphics (com transição animada),

conforme a demanda de cada vídeo;

 4.5.7. Após  concluídos  os  spots  de  rádio,  a  Contratada  deverá  fazer

chegar a tempo, a hora e a contento o material produzido nas emissoras

de rádio designadas pela Diretoria da Comunicação Social;

 4.6. Do deslocamento

 4.6.1. Os  serviços  poderão  ser  produzidos  em qualquer  localidade  do

Estado de Goiás ou Distrito Federal, estimando-se, para o período de 12

(doze) meses, um total de 98 (noventa e oito) deslocamentos, distribuídos

da seguinte forma: 

Estimativa de deslocamentos por quilômetro de distância a partir da Capital
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Quantidade
De 80 a 149 km De 150 a 199 km De 200 a 299 km De 300 a 499 Km De 500 a 650 Km

10 10 8 5 3

 4.6.2. Considera-se deslocamento as distâncias a serem percorridas para

além da Capital e Região Metropolitana;

 4.6.3. Os serviços deverão ser prestados por técnicos credenciados pela

Contratada,  sendo  de  sua  responsabilidade  todos  os  custos  de

transporte, hospedagem e alimentação da equipe envolvida na produção;

 4.6.4. A distribuição do quadro do item 4.6.1 é apenas uma estimativa

para cálculo dos custos, podendo haver variações ao longo do período,

para mais ou para menos, dependendo da demanda de cada comarca do

Estado; 

 4.7. Do horário de expediente

 4.7.1. O serviço deverá ocorrer nos três turnos (matutino, vespertino e

noturno),  em  dias  úteis  ou,  eventualmente,  nos  finais  de  semana  e

feriados; 

 4.8. Dos Certificados, Licenças e Taxas 

 4.8.1. Fica sob a responsabilidade da Contratada a obtenção de qualquer

certificado e/ou licença, bem como pagamento de taxas para veiculação

dos produtos audiovisuais deste Termo de Referência, nas emissoras de

TV e rádios do Brasil;

 4.9. Da Acessibilidade 

 4.9.1. A  Contratada  deverá  atender  as  normas  pertinentes  à

acessibilidade, devendo os vídeos contarem com legenda oculta (closed

caption)  também conhecida pela  sigla  CC,  da  integralidade de todo o

vídeo, conforme o que se segue: 
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 a. A implantação da Legenda Oculta (Closed caption) deve considerar o

sistema  de  transmissão  de  legendas  via  sinal  de  televisão;  as

legendas  devem  ser  produzidas  em  conformidade  com  o  recurso

técnico  televisivo,  com  o  objetivo  de  permitir  que  os  deficientes

auditivos possam acompanhar os programas/vídeos transmitidos;

 b. As legendas ficam ocultas até que o usuário do aparelho acione a

função na televisão por meio de menu ou de uma tecla específica.

Como o sistema CC é pré-gravado,  o texto das legendas deve ter

100% de acerto; 

 c. Devem ser  adotados  caracteres  na  cor  branca,  por  permitir  maior

eficácia na leitura;

 d.  Deve ser adotado o uso da tarja preta, garantindo a visibilidade dos

caracteres em qualquer situação; 

 e. Podem ser utilizadas até duas das linhas disponíveis no display da

legenda; 

 f. A tipologia  da  prestação  dos  serviços  deverá  dispor  de  todos  os

caracteres oficiais da Língua Portuguesa, incluindo acentos (agudo,

grave,  circunflexo,  cedilha,  til...)  e  permitir  palavras  compostas  e

estrangeiras;

 g. Cada linha da legenda oculta deve apresentar, no máximo, 32 (trinta e

dois) caracteres; 

 4.10. Da entrega do material

 4.10.1. A entrega do material deverá obedecer os seguintes prazos: 

Item Descrição Prazo de entrega final
Marco inicial da

contagem do
prazo

1
Vídeos 
institucionais/documentais

Em até 15 dias corridos
Após o final das 
gravações

2 Vídeos para redes sociais, Em até 24 horas Após o final das 
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com pautas não factuais 
(pautas frias) ou pautas de 
arquivo

gravações

Vídeos para redes sociais 
com pautas factuais ou de 
eventos

Em até 4 horas
Após o final das 
gravações

4 Spots para rádio

Em até 48 horas antes 
da data estabelecida 
para veiculação do spot 
nas emissoras de rádio

Dia da veiculação 
nas emissoras de 
rádio

 4.10.2. Em relação ao item 2 da tabela acima o quantitativo dos vídeos

para  redes sociais  com pautas  factuais  ou  de eventos,  cujo  prazo de

entrega final é de até 4 horas não excederá 30% do quantitativo total;

 4.10.3. Os  materiais  (vídeos,  teasers,  spots)  deverão  ser  apresentados

para aprovação da Diretoria do Centro de Comunicação Social em até 48

horas antes dos prazos definidos no quadro do item 5.10.1;

 4.10.4. Caso a versão final dos materiais (vídeos, teasers, spots) não seja

aprovada,  a  Contratada terá  o  prazo máximo de  48 (quarenta  e  oito)

horas  para  apresentar  nova  versão,  com  os  ajustes  e  correções

solicitados;

 4.10.5. A Contratada  deverá  entregar  o  material  aprovado,  da  seguinte

maneira: 

Ord. Item Forma de entrega da versão final

1
Vídeos 
institucionais/ 
documentais

Em HD externo ou pendrive, ao CCS. O arquivo deve 
estar em formato digital MP4 em alta e baixa resolução.

2
Vídeos para redes 
sociais

Por e-mail ao ccs@tjgo.jus.br, em formato MP4 em 
baixa resolução e em HD externo ou pendrive no mesmo
formato, em alta resolução.

3 Spots para rádio Por e-mail ao ccs@tjgo.jus.br, em formato MP3.

 4.10.6. O  HD  ou  pendrive  que  for  entregue  com  o  vídeo

institucional/documental por causa do tamanho do arquivo, será devolvido
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em  até  30  (trinta)  minutos  ao  mesmo  funcionário  da  Contratada  que

trouxe o dispositivo de memória;

 4.10.7. Ao final de 12 (doze) meses, a Contratada deverá entregar, às suas

expensas,  cópia  de  todos  os  vídeos  e  spots,  em HD externo de  boa

qualidade, para arquivamento pelo Centro de Comunicação Social; 

 4.11. Dos direitos autorais e patrimoniais 

 4.11.1. Para  fins  de  orçamento  e  direitos  de  uso,  deve  ser  levado  em

consideração que todos os materiais são institucionais e não possuem

fins comerciais. A veiculação em emissoras de TV, rádio, redes sociais e

outros, caso seja realizada, será sem custos, a título de utilidade pública e

a  regularidade  junto  ao  ANCINE bem como  despesas  da  autorização

correspondentes deverão ser custeadas pela Contratada;

 4.11.2. Todas as peças serão mantidas no sítio eletrônico e redes sociais

do TJGO por tempo indeterminado sem que qualquer remuneração seja

devida,  assim  como  poderão  ser  utilizadas  em  produções  editoriais

diversas (documentários, publicações impressas e digitais, relatórios de

atividades, exibições artísticas, culturais, educacionais e outras), próprias

ou de terceiros;

 4.11.3. Todos os direitos autorais de imagem, consectários, patrimoniais e

demais resultados dos trabalhos intelectuais e/ou artísticos decorrentes

da execução dos serviços previstos neste termo pertencerão ao TJGO,

que poderá usar e dispor livremente. 

 5. DOS REQUISITOS TÉCNICOS

 5.1. DAS AMOSTRAS

 5.1.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá, sem ônus para o

TJGO, apresentar  amostra  de vídeo/documentário  e  spot  de  rádio,  no

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, após sua solicitação, encaminhada
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via e-mail  (ccs@tjgo.jus.br).  Na amostra deverá constar  a  cartela/ficha

técnica comprovando a autoria da produção.

 5.1.2. A  análise  de  qualidade  técnica  dos  vídeos  será  feita  pelos

servidores do Centro de Comunicação Social, em que serão observados

os seguintes quesitos:

 a. Nitidez das imagens (a imagem deverá estar e alta definição e não

poderá haver desfoque ou drop-out);

 b. Qualidade do áudio (não poderá haver ruído ou eco);

 c. Qualidade  da  Iluminação  (não  poderá  haver  sombras  duras/  sem

definição, imagens escuras ou excesso de iluminação); 

 d. Edição  (não  poderá  haver  cortes  bruscos,  falta  de  sincronia  entre

áudio e vídeo (delay), problemas de edição 3D, imagem estourada e

outros que comprometam a imagem);

 e. Coerência de roteiro

 5.1.3. Após análise dos itens acima, o  Centro de Comunicação Social

emitirá termo aprovando ou não a amostra apresentada;

 5.1.4. Não será aceita a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada

ou não disponibilizada no prazo estabelecido;

 5.1.5. Em caso de rejeição da amostra solicitada, será facultada ao TJGO

convocar  a(s)  empresa  (s)  remanescente  (s),  obedecida  a  ordem  de

classificação, para apresentação de amostra para verificação.

 6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 6.1. A  licitante  deverá  comprovar  a  capacidade  técnico-operacional  da

empresa  por  meio  de  um  ou  mais  atestados  de  capacidade  técnica,

expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  atuante  no

mercado nacional,  comprovando a aptidão para desempenho de atividade

pertinente  e  compatível,  em  características  e  quantidades,  com  o  objeto

deste Termo de Referência:
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 6.1.1. Não  serão  considerados  atestados  emitidos  por  empresas  de

iniciativa privada pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante;

 6.1.2. Serão  considerados  como  pertencentes  ao  mesmo  grupo

empresarial, empresas controladas ou controladoras da licitante, ou que

tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica na condição de sócio

da licitante.

 6.2. Ainda para efeito  de qualificação técnico-operacional  a licitante deverá

apresentar declaração formal de que, por ocasião da contratação, disporá

dos equipamentos a seguir relacionados, com as seguintes quantidades e

configurações mínimas: 

 6.2.1. 02  (duas)  câmeras  fotográficas/filmadoras,  definição  full  hd

(1080p), com controle manual de exposição e entrada de áudio, sensor

full frame de no mínimo 22 megapixels, ISO de alcance igual ou superior

a 100-25600 (L: 50,H1:51200, H2:102400),  com objetivas e iluminação

que propiciem alta qualidade na captura das imagens;

 6.2.2. 01 (um) drone que tenha, no mínimo, configuração 4K Ultra HD,

câmera com resolução acima de 12 megapixels, com velocidade e altura

suficiente  para  filmagens  externas,  contextualização  de  ambientes,

cobertura de eventos e outros em alta qualidade;

 6.2.3. 02  (dois)  microfones  sem  fio  de  lapela  Sony  Uwp  D16  ou

equivalente;  1 (um) microfone  de punho para entrevistas (canópla a ser

confeccionada seguindo arte do TJGO);

 6.2.4. 01 (uma) ilha de edição equipada com computadores Macintosh G-

5 ou equivalentes; 

 6.2.5. 01  (um)  software  de edição profissional  como Final  Cut  Pro  ou

Premiere, e softwares para pós-produção, como After Affects.
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 7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

 7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,

indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados

eventualmente  envolvidos,  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade

competente para as providências cabíveis;

 7.3. Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução

dos  serviços,  fixando  prazo  para  a  sua  correção,  certificando-se  que  as

soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

 7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e

condições estabelecidas neste Termo de Referência;

 7.5. Não  praticar  atos  de  ingerência  na  administração  da  Contratada,  tais

como:

 7.5.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,

devendo  reportar-se  somente  aos  prepostos  ou  responsáveis  por  ela

indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento

direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

 7.5.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas

Contratadas;

 7.5.3. Considerar  os  trabalhadores  da  Contratada  como colaboradores

eventuais  do  próprio  órgão ou entidade  responsável  pela  contratação,

especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

 7.6. Fornecer  por escrito via  mensagem eletrônica o pré-roteiro e todas as

informações  necessárias  para  o  desenvolvimento  dos  serviços  objeto  do

contrato; 
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 7.7. Realizar  avaliações  periódicas  da  qualidade  dos  serviços,  após  seu

recebimento;

 7.8. Proporcionar  todas  as  facilidades  indispensáveis  à  boa  execução  dos

serviços,  inclusive  permitir  o  livre  acesso  dos  técnicos  e  empregados  da

Contratada às dependências da Contratante;

 7.9. Cientificar a Diretoria-Geral para adoção das medidas cabíveis quando do

descumprimento das obrigações pela Contratada;

 7.10. Fiscalizar  o  cumprimento  dos  requisitos  legais,  quando  a  contratada

houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº

8.666, de 1993.

 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 8.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência

e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito

cumprimento  das  cláusulas  contratuais,  além  de  fornecer  e  utilizar  os

materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  na

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e

em sua proposta;

 8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos

materiais empregados;

 8.3. Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do

objeto,  bem  como  por  todo  e  qualquer  dano  causado  ao  Contratante,

devendo  ressarcir  imediatamente  a  Administração  em  sua  integralidade,

ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no

edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos

danos sofridos;
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 8.4. Utilizar  empregados habilitados e capacitados com conhecimentos dos

serviços  a  serem  executados,  em  conformidade  com  as  normas  e

determinações  em  vigor,  nos  prazos  convencionados  com  segurança  e

qualidade;

 8.5. Exigir  que  seus  técnicos  ou  empregados  se  apresentem  nas

dependências do Tribunal devidamente uniformizados e/ou identificados com

crachás personalizados;

 8.6. Fornecer  aos  seus  empregados  todas  as  ferramentas  e  instrumentos

necessários  à  execução  dos  serviços,  bem  como  produtos  ou  materiais

indispensáveis à realização do serviço;

 8.7. Indicar  número  de  telefone  e  endereço  eletrônico  pelos  quais  deseja

receber as comunicações do Tribunal, devendo acusar pelo mesmo meio de

comunicação o recebimento em até 1 (uma) hora após a transmissão;

 8.8. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco

a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

 8.9. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a

conduzi-los  eficaz  e  eficientemente,  de  acordo  com  os  documentos  e

especificações  que  integram  este  Termo  de  Referência,  no  prazo

determinado;

 8.10. Submeter  previamente,  por  escrito,  à  Contratante,  para  análise  e

aprovação,  quaisquer  mudanças  nos  métodos  executivos  que  fujam  às

especificações deste Termo;

 8.11. Vedar a utilização,  na execução dos serviços, de empregado que seja

familiar  de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de

confiança no órgão Contratante, nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução

nº 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça;

 8.12. Não permitir  a  utilização de qualquer  trabalho do menor  de dezesseis

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
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nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre;

 8.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação

exigidas na licitação;

 8.14. Guardar  sigilo  sobre  todas as  informações  obtidas em decorrência  do

cumprimento do contrato;

 8.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento

dos  quantitativos  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com

o quantitativo de vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

 8.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual

ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

 8.17. Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,

fornecendo todos os materiais,  equipamentos e utensílios em quantidade,

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações

aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

 8.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações

da Administração,  inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas,

quando for o caso.

 9. DA SUBCONTRATAÇÃO

 9.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.

 10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra

pessoa  jurídica,  desde  que  sejam observados  pela  nova  pessoa  jurídica
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todos  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  na  licitação  original;  sejam

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à

continuidade do contrato.

 11. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 11.1. Nos  termos  do  art.  67  Lei  nº  8.666,  de  1993,  será  designado

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens/serviços;

 11.1.1. Fica  designado  como  GESTOR,  FISCAL  ADMINISTRATIVO  E

TÉCNICO da contratação em tela o Diretor do Centro de Comunicação

Social;

 11.2. A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a

responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer

irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas  ou  vícios

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.

70 da Lei nº 8.666, de 1993;

 11.3. O gestor  do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o

que  for  necessário  à  regularização  das  falhas  ou  defeitos  observados  e

encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade  competente  para  as

providências cabíveis.

 12. DO PAGAMENTO

 12.1. O pagamento  será  realizado  no  prazo  máximo de  até  30  (trinta)  dias

consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de

ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados

pelo contratado;
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 12.1.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida mensalmente com a discriminação

dos serviços prestados no mês de referência;

 12.1.2. Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar

da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível

em  nome  do  Fundo  de  Reaparelhamento  e  Modernização  do  Poder

Judiciário, CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o nome do banco, o número de

sua conta bancária e a respectiva agência;

 12.1.3. A  Nota  Fiscal  deverá  ser  emitida  pela  própria  CONTRATADA,

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos

documentos  de  habilitação  e  das  propostas,  não  se  admitindo  Notas

Fiscais emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

 12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o

Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato;

 12.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação

da regularidade fiscal, constatada por meio das certidões previstas no art. 29

da Lei nº 8.666, de 1993;

 12.3.1. Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar

igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor

declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos

os estabelecimentos sede e filiais da contratada;

 12.4. Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  dos  documentos

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação

da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente

de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até

que a  Contratada providencie  as  medidas saneadoras.  Nesta  hipótese,  o

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

 12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida

a ordem bancária para pagamento;
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 12.6. Antes  de  cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  às

certidões de regularidade fiscal para verificar a manutenção das condições

de habilitação exigidas no edital;

 12.6.1. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada,  será

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua

defesa.  O prazo poderá ser  prorrogado uma vez,  por  igual  período,  a

critério da contratante;

 12.6.2. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento,

a  Administração  deverá  realizar  consulta  para  identificar  possível

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão

ou  entidade,  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como

ocorrências impeditivas indiretas;

 12.6.3. Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada

improcedente, o Tribunal de Justiça comunicará aos órgãos responsáveis

pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à  inadimplência  da

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,

para  que  sejam  acionados  os  meios  pertinentes  e  necessários  para

garantir o recebimento de seus créditos;

 12.6.4. Persistindo  a  irregularidade,  serão  adotadas  as  medidas

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo

correspondente,  assegurada  à  contratada  a  ampla  defesa  e  o

contraditório;

 12.6.5. Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os  pagamentos  serão

realizados normalmente,  até  que se  decida  pela  rescisão do contrato,

caso  a  contratada  não  regularize  sua  situação  junto  ao  órgão

correspondente;

 a. Será  rescindido  o  contrato  em  execução  com  a  contratada

inadimplente,  salvo  por  motivo  de  economicidade  ou  outro  de
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interesse  público  de  alta  relevância,  devidamente  justificado,  em

qualquer caso, pela máxima autoridade do Tribunal de Justiça;

 12.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista  na

legislação aplicável;

 12.7.1. A Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos

termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção

tributária  quanto  aos  impostos  e  contribuições  abrangidos  por  aquele

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de

comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

 12.8.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada

não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a

taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do

vencimento e o efetivo adimplemento da parcela,  é calculada mediante a

aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = (6/100)

365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

 13. DO REAJUSTE

 13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data

limite para a apresentação das propostas.

 13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da

contratada,  os  preços  contratados  poderão  sofrer  reajuste  após  o
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interregno de um ano, aplicando-se o índice do IPCA exclusivamente para

as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

 13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano

será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

 13.3. No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de  reajustamento,  o

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última

variação  conhecida,  liquidando  a  diferença  correspondente  tão  logo  seja

divulgado o índice definitivo.  Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar

memória  de  cálculo  referente  ao  reajustamento  de  preços  do  valor

remanescente, sempre que este ocorrer. 

 13.4. Nas  aferições  finais,  o  índice  utilizado  para  reajuste  será,

obrigatoriamente, o definitivo.

 13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição,

o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

 13.6. Na  ausência  de  previsão  legal  quanto  ao  índice  substituto,  as  partes

elegerão  novo  índice  oficial,  para  reajustamento  do  preço  do  valor

remanescente, por meio de termo aditivo. 

 13.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

 14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 14.1. Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  a  administração  poderá,

garantida a defesa prévia, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta

cometida, as seguintes penalidades:

 14.1.1. Advertência;

 14.1.2. Multa;

 14.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito

Federal e Municípios;

 14.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores.
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 14.2. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o

seguinte:

 14.2.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em

caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa

do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da

data de sua convocação;

 14.2.2. Multa  de  até  0,3%  (zero  vírgula  três  por  cento)  ao  dia,  até  o

trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço

não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras

não cumprido;

 14.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da

parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado, ou sobre a parte da

etapa do cronograma físico de obras não cumprida, por dia subsequente

ao trigésimo.

 14.2.4. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do

contrato/saldo remanescente do contrato,  em caso de descumprimento

parcial da obrigação.

 14.3. Sem  prejuízo  das  multas  aplicadas,  poderá  a  Administração,  ao  seu

interesse, rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia

sobre o fornecimento parcial ou integral do objeto ou etapa do cronograma

físico da obra não cumprido, se for o caso.

 14.4. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada.

Na  inexistência  de  créditos  que  respondam  pelas  multas,  a  contratada

deverá  recolhê-las  nos  prazos  que  o  Tribunal  de  Justiça  determinar  ou,

quando for o caso, cobrada judicialmente.

 14.5. A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com as

demais sanções, e a sua cobrança, não isentará a obrigação de indenizar

eventuais perdas e danos.
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 14.6. O impedimento  de  contratar  com a União,  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

 14.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

 a. Aplicação  de  duas  penas  de  advertência,  no  prazo  de  12  (doze)

meses,  sem  que  o  CONTRATADO  tenha  adotado  as  medidas

corretivas no prazo determinado pela Administração;

 b. Alteração  da  quantidade  ou  qualidade  da  mercadoria/materiais

fornecidos;

 14.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução

do objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

 14.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

 a. Entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,  adulterada,

deteriorada ou danificada;

 b. Paralisação  de  serviço  ou  do  fornecimento  de  bens  sem  justa

fundamentação e prévia comunicação à Administração;

 c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito

da administração estadual;

 d. Sofrer  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude

fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

 e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no

prazo estabelecido, sem justa causa.

 14.6.4. O fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta,  não  celebrar  o  contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da

execução  do  seu  objeto,  comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer

fraude  fiscal,  será  aplicada  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e

contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal ou Municípios, por

prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro

de  Fornecedores,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  em  edital  e  no
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contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a

natureza e a gravidade da falta cometida.

 14.7. O  contrato,  sem  prejuízo  das  multas  e  demais  cominações  legais

previstas,  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.

Lillian Ferreira Leal de Moraes Couto
Assessora de Padronização de Termos de Referência

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa

Luciano Augusto Souza Andrade
Diretor do Centro de Comunicação Social
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