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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021  
 

1. DA CONVOCAÇÃO 
 
1.1 O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba – SESCOOP/PB, com 
sede na av. Coremas, 498, centro, João Pessoa/PB, CEP 58.013-430, por intermédio de sua Pregoeira e da 
Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria nº 003/2021 de 06/05/2021, Portaria nº 
003/2021, de 06/05/2021, respectivamente, nos termos da Resolução nº 850 de 28 de fevereiro de 2012 do 
SESCOOP NACIONAL torna público que promoverá licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, regida por este edital e seus anexos, em sessão pública, 
às 14 horas do dia  21 de outubro de 2021, na sede do SESCOOP/PB no endereço acima referido. 

 
2.  DO OBJETO 
 
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de criação, produção, captação, gravação, edição e finalização do programa televisivo Painel Cooperativo e 
outras peças audiovisuais institucionais a serem contratadas sob demanda do Sescoop Paraíba 
 

3.   DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos na cláusula DA HABILITAÇÃO, e que tenha especificado, como objeto social da 
empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade compatível com o objeto deste Pregão. 

 
3.1.1. Para se manifestar nas fases do procedimento licitatório, as participantes deverão credenciar 
um representante, por  procuração particular ou carta de credenciamento, COM FIRMA 
RECONHECIDA EM CARTÓRIO do representante legal do licitante, ou ainda cópia de traslado 
de procuração por instrumento público, estabelecendo poderes para representar o licitante 
expressamente quanto a: impugnar documentos e propostas de outros participantes, requerer o 
registro em ata das observações que entender relevantes, formular lances verbais, manifestar 
intenção de interpor ou desistir de recursos, assinar lista de presença e atas, rubricar páginas de 
propostas e documentos, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, 
alegar e assinar o que convier, pedir informações e, de um modo geral, praticar todos os atos 
necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do credenciamento. Caso haja opção 
pela carta de credenciamento, poderá ser utilizado o modelo anexo a este edital. 

 
3.1.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório e a responder, em nome da representada, por todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital;  
 
3.1.3. O representante da empresa deverá identificar-se com a apresentação do documento de 
identidade. 
 

3.1.4. No caso de o (a) representante da licitante (pessoa jurídica) ser um preposto para 
efeito de credenciamento, esse deverá apresentar, além da procuração e do seu 
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documento de identificação pessoal, cópia do estatuto social ou documento similar, 
de modo a comprovar que a outorga de poderes foi realizada por pessoa/ente 
devidamente legitimado (a). 

 
3.1.5. Ficam os licitantes cientes de que somente poderão participar da fase de lances 

verbais, bem como praticar os demais atos inerentes ao certame, aqueles cujos 
representantes se encontrem devidamente credenciados nos termos dos subitens 
anteriores.  

 
3.1.6. As Licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes via postal, sem que se 

efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço 
constante no envelope de proposta.  

 
3.1.7. Para tanto, aquelas que optarem pela participação apenas com os valores 

consignados em suas propostas, deverão encaminhar os seus envelopes, dirigidos à 
Comissão de Licitação do SESCOOP/PB, situado em sua sede, na av. Coremas, 
498, centro, João Pessoa/PB, CEP 58.013-430, de forma que eles estejam de posse 
da comissão por ocasião do início da sessão.  

 
3.2. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma licitante; 
3.3. O não credenciamento de representante impedirá qualquer pessoa presente de se manifestar e 
responder pela licitante, sem prejuízo do direito de oferecimento dos documentos de habilitação e 
proposta, desde que esta última esteja subscrita por representante legal da licitante; 
 
3.4. Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste 
item, a substituição do seu representante junto ao processo. 

 
3.5. Estarão Impedidas de Participar desta Licitação, empresas que: 

 
a)  Estejam sob decretação de recuperação judicial, falência, dissolução ou liquidação; 
b) Tenham sido sancionadas com a pena de suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

SESCOOP/PB - Unidade Nacional e Unidades Estaduais, durante o prazo da sanção aplicada; 
c) Colaboradores, dirigente ou Conselheiro do SESCOOP/PB; 

d) Empresas que tenham entre seus dirigentes, gerentes, sócios e/ou responsáveis técnicos, 
colaboradores, dirigentes, Conselheiro, membro titular ou suplente da Comissão de Licitação 
do SESCOOP/PB; 

e) Empresas que tenham entre seus dirigentes, gerentes, sócios e/ou responsáveis técnicos, 
cônjuge ou parente até segundo grau de colaboradores, dirigente ou Conselheiro do 
SESCOOP/PB; 

f) Para efeito do disposto no item anterior, considera-se SESCOOP/PB tanto a Unidade Nacional 
quanto qualquer de suas Unidades Estaduais. 

g) Simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, sociedades coligadas, 
controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, cotistas ou diretores, 
sejam as mesmas pessoas de outra que esteja participando desta licitação e ainda seus cônjuges 
ou parentes em primeiro grau; 
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h) Tenham registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;  

i) Consórcio de empresas, seja qual for a sua forma de constituição. 

j) Que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

k) Estrangeiras que funcionem no País; 

 

3.6. Também não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação: 

3.6.1. O autor do termo de referência, pessoa física ou jurídica; 

3.6.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de 
referência da qual o autor seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5%(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 

3.6.3. Servidor ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação; 

 3.7. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referência, pessoa física 
ou jurídica e o licitante ou responsável pelo fornecimento; 

3.8. O disposto no item anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. 
 

4.   DA APRESENTAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
4.1. No dia, local e horário estabelecidos neste edital, as licitantes interessadas entregarão o 
credenciamento e os envelopes. O credenciamento acompanhará, externamente, os envelopes das 
propostas e dos documentos, sendo estes separados e fechados contendo cada um, além do nome, razão 
social e endereço da licitante, a designação de seu conteúdo conforme adiante especificado. 
 

ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba- 
SESCOOP/PB 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

 
ENVELOPE “B” DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba- 
SESCOOP/PB 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
 

5.   DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. O documento de que trata o subitem “3.1.1.” deverá ser apresentado no momento da solicitação do 

credenciamento pelo Pregoeiro. 
 
6.   DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  A “PROPOSTA” deverá ser apresentada no Envelope “A”, na forma prevista no item “4.1” do 

presente edital, e deverá atender aos requisitos abaixo: 
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a) Estar redigida em língua portuguesa, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, conter o nome da proponente 
e a referência ao número deste Pregão. 
b) Conter os preços unitários e totais, em valores numéricos da moeda corrente nacional, utilizando-se 
apenas duas casas decimais após a vírgula, considerando tudo que componha o preço global final, tributos, 
mão de obra, seguros de acidente de trabalho, transporte e despesas diretas e/ou indiretas; 
c) Ser assinada em sua parte final, bem como rubricada em todas as folhas pelo representante legal da 
licitante, apresentando procuração que o habilite a assinar documentos da empresa, se for o caso. 
d) Ter indicação de que o prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
data marcada para o seu recebimento, ficando estabelecido que, na omissão, será considerado esse prazo. 
e) Conter razão social, endereço completo, telefone, e-mail, número do CNPJ/MF, Banco, Agência, número 
da conta corrente e dados do responsável pela assinatura do contrato.  
6.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerado pleito de acréscimos, a esse 
ou a qualquer título. 
6.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais, alterações essas 
que serão avaliadas pela Comissão de Licitação/Pregoeiro. 
6.3.1. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados constantes dos 
documentos apresentados dentro do Envelope “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
6.3.2. A proposta de preços deve registrar preços unitários por item, limitados aos preços unitários 
constantes da planilha fornecida pelo SESCOOP/PB, respeitado, porém o valor global máximo admitido 
por este Edital como valor de Referência, que é de R$447.843,33(quatrocentos e quarenta e sete mil, 
oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos).  
6.4 Em nenhuma hipótese o conteúdo da PROPOSTA DE PREÇOS poderá ser modificado, ressalvadas as 
mudanças destinadas a sanar erros e/ou falhas formais que não alterem a substância das propostas e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia, pela Comissão de Licitação. A comissão de licitação fará a conferência das planilhas 
apresentadas pelo licitante e, verificando erro de cálculo ou de anotações no preenchimento, efetuará as 
devidas correções da seguinte forma:  

a) Serão corrigidos automaticamente quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que porventura 
ocorrerem entre o preço unitário/total de cada item componente das Planilhas de Preços, hipótese na qual 
prevalecerá sempre o primeiro (unitário);  

b) A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura do respectivo envelope com poderes para esse fim;   

c) A Comissão de Licitação poderá no interesse do SESCOOP/PB em manter o caráter competitivo desta 
licitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, estabelecendo prazo para que o representante legal sane falhas formais (assinaturas e numerações 
dos documentos);   

d) Discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso prevalecerá este último;  
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e) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o 
preço unitário e a quantidade, corrigindo o produto.  

6.5 Configurando erro detectado como vicio material cuja solução não possa ser promovida pela comissão 
de licitação sem alteração dos preços, a proposta será desclassificada.   

6.6 Caso haja o vencimento da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, adjudicada e o 
contrato assinado, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contraria e formal 
da licitante, por meio de correspondência, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.  

6.7 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital. No caso de empate entre duas ou mais propostas de preços, será efetuado sorteio 
em ato público, com a participação de todas as licitantes; 
6.8 Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente 
registrada em ata, salvo se prevista em lei;  
6.9 Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão de Licitação;  
6.10 Os termos constantes da proposta apresentada são de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito a qualquer modificação ou substituição de envelopes, após a entrega;  
 
7.   DA HABILITAÇÃO 

7.1. Para habilitação nesta licitação, serão exigidos os seguintes documentos (Envelope “B”): 

a. Habilitação Jurídica  

 

a.1) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

a.2) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;  

a.3) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  

a.4) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial da respectiva sede, 
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.  

a.5) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de 
autorização;  

a.6) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da respectiva 
consolidação.  

 

b. Regularidade Fiscal  

 

b.1) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;  
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b.2) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, 
emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF; 

b.3) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social ou certidão 
unificada com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1.751/14;  

b.4) Certidão de quitação para com a Fazenda Estadual, Municipal; ou do Distrito Federal, do 
domicílio ou sede do licitante, na forma da lei:  

b.4.1) O documento requerido na forma da alínea “b.4” deste item, das licitantes estabelecidas 
no Distrito Federal, é a Certidão de Débitos, emitida pela Secretaria de Fazenda e 
Planejamento do Distrito Federal – Subsecretaria da Receita, inadmitindo-se qualquer outra.  

b.5) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal ou do Governo do 
Distrito Federal – GDF (se for o caso), se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.  

 

c. Qualificação Técnica  

 

Atestado de qualificação técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a licitante tenha executado com qualidade técnica e estética, serviços 
contínuos de produção de programa televisivo institucional, de caráter jornalístico; veiculado 
com periodicidade semanal, quinzenal ou mensal, em emissoras de canal aberto ou fechado, 
pelo período mínimo de 1 (um) ano. Deve constar no atestado o(s) ano(s) e emissora(s) em 
que o referido programa foi veiculado.  

c.1) o atestado deverá conter a identificação do signatário e ser apresentado em papel timbrado 
do declarante.  

c.2) o endereço completo, CNPJ do emitente do atestado e a descrição da prestação de serviço.  

c.3) a identificação do responsável pela emissão do atestado com nome, função e telefone para 
solicitação de informações adicionais de interesse do SESCOOP/PB. 

 d) Documentação complementar: 

d.1) Declaração de elaboração independente de proposta.  

d.2) Declaração de que possui estúdio e aparelhagem necessária para filmagem, captura, edição 
e pós-produção, em conformidade com o disposto no termo de referência e que para execução 
dos serviços, fornecerá todo o material e equipamentos que se fizerem necessários.   

 

e) Qualificação Econômico-Financeira  

e.1) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados, na forma da lei, os quais demonstrem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço será avaliado, por 
meio de obtenção dos índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez 
Corrente (LC), maiores que um (>1), resultantes da aplicação das fórmulas:  
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                          (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) ¹*  

             LG= ------------------------------------------------------------------ 

                      (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)  

 

                                          Ativo Total ²*   

            SG= ---------------------------------------------------------------  

                      (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)  

 

                                           Ativo Circulante  

                               LC= ------------------------------  

                                          Passivo Circulante  

¹*- Ativo Realizável a Longo Prazo.  

²*- Ativo Realizável a Longo Prazo + Investimento + imobilizado + intangível.  

 

e.2) A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices 
relativos à situação financeira (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente e SG – 
Solvência Geral) deverá comprovar possuir patrimônio líquido ou capital social integralizado 
não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, calculado por meio da 
fórmula abaixo:  

Patrimônio Líquido = Ativo Total – Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante).  

e.3) A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço, deverá 
apresentar balancetes contábeis devidamente assinados por contador habilitado junto ao CRC 
e pelo sócio/administrador da empresa, envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio 
líquido relativos ao período de sua existência, avaliados por meio da obtenção de Índice de 
Solvência (S) maior ou igual a um (≥ a 1), conforme fórmula abaixo: 

 

     Ativo Total  

    S = --------------------------  

     Passivo Total  

 

e.4) Os índices de que tratam as alíneas “d.1”, “d.2” e “d.3” deste item serão calculados pela 
licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a 
indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.  

e.5) Para efeito de comprovação, deverão ser apresentadas as demonstrações contábeis 
referentes ao exercício fiscal do ano de 2019 ou o mais recente, se houver.  

e.6) Certidão negativa ou documentação capaz de demonstrar a inexistência de falência ou 
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, insolvência civil ou 
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em se tratando de firma 
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individual, com data de emissão de até 90 (noventa) dias, quando essa não tiver prazo de 
validade estabelecido pelo órgão competente expedidor:  

e.6.1) No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as 
certidões de cada distribuidor.  

 

f. Demais Documentos e Declarações 

 

 f.1) Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e com menos 
de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 
1988, conforme Anexo IV.  

f.2) proponente deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato que possa 
impedir a sua habilitação neste certame, e a ciência de obrigatoriedade de declarar fatos 
impeditivos supervenientes, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado pelo 
SESCOOP/PB, conforme modelo no Anexo III deste Edital.  

f.3) Declaração de não parentesco, conforme Anexo VI deste Edital. 

f.4) Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal, o Pregoeiro e a Comissão de Licitação, durante a sessão pública, poderão 
realizar consulta online aos sites dos órgãos responsáveis pela emissão dos documentos.  

f.5) Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do domicílio ou sede da licitante 

f.6) A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores ou a sua 
apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidades estipuladas 
implicará a automática inabilitação da licitante. A inabilitação não ocorrerá em casos de 
omissões puramente formais, desde que não comprometam a lisura do certame e possam ser 
sanadas em prazo fixado pela Comissão de Licitação.  

f.7) Os documentos emitidos via internet, por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 
reprográficas dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou 
insuficiência das informações constantes nos documentos apresentados, esses poderão ser 
obtidos via internet durante a sessão. O SESCOOP/PB não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da 
habilitação.  

f.8) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz.  

f.9. O Pregoeiro e a Comissão de Licitação poderão consultar sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.  

 

OBSERVAÇÕES:  

a) Poderão ser apresentadas, no credenciamento e na fase de habilitação, cópias simples, 
acompanhadas dos documentos originais, para conferência pelo Pregoeiro ou por membro da 
Comissão de Licitação. 
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 a.1) Todas as cópias apresentadas, sejam elas autenticadas ou simples, deverão estar em 
perfeitas condições de legibilidade e entendimento. O Pregoeiro e a Comissão de Licitação 
poderão realizar diligência para verificar a autenticidade da documentação apresentada.  

b) Todos os documentos apresentados ficarão anexados ao Processo, sendo vedada a sua 
retirada ou substituição.  

c) Os documentos e/ou certidões comprobatórios de regularidade ou de inexistência de débito 
deverão mencionar prazo de validade. Na falta dessa informação, terão validade presumida de 
30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão, salvo o caso previsto no item 7.1, alínea 
“f.6”.  

d) Referente à Regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser 
apresentada todas as certidões pertinentes à regularidade fiscal, ainda que tais documentos 
apresentem alguma restrição.  

d.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério do SESCOOP/PB.  

d.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará 
ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 
8.  DO RECEBIMENTO DO “CREDENCIAMENTO” E DAS “PROPOSTAS” 
 
8.1. Não serão aceitos pela Pregoeira/Comissão quaisquer documentos ou envelopes que sejam 

encaminhados por e-mail ou que cheguem fora do horário estabelecido no item “1” – DA 
CONVOCAÇÃO, para o seu recebimento; 

8.2. A Pregoeira solicitará o “CREDENCIAMENTO” e receberá os envelopes contendo a 
“PROPOSTA DE PREÇOS” – ENVELOPE “A” e o envelope contendo a “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” – ENVELOPE “B”, e em seguida procederá à abertura dos envelopes das 
“PROPOSTA DE PREÇOS”; 

8.3 As empresas licitantes deverão fazer-se representar por pessoa indicada, mediante procuração legal, 
ou, sendo o representante sócio ou dirigente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo ato 
constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes; 

8.4 As propostas serão rubricadas pela Pregoeira/Comissão, facultando-se aos representantes das licitantes 
o seu exame, registrando-se em ata as anotações solicitadas; 

8.5 A abertura dos envelopes “B” contendo a documentação da primeira classificada será feita na mesma 
reunião de abertura dos envelopes “A” ou, a juízo da Pregoeira, em data, hora e local a serem 
comunicados diretamente aos licitantes participantes; 

8.6 Os documentos da habilitação das demais licitantes permanecerão em poder do Setor de Compras e 
Licitações até o final do prazo recursal, podendo ser retirados por um representante da licitante. 
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8.7 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de 
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 
9. DO JULGAMENTO  
 
9.1 O julgamento desta licitação se dará pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, 
observadas as demais condições deste edital e de seus anexos, depois de aplicadas as regras matemáticas 
que instruem o processo de análise. Para tanto, as propostas não deverão conter omissões, rasuras e 
entrelinhas.  
9.2 Havendo o empate, a Comissão de Licitação convocará as empresas licitantes classificadas, marcando 
dia, horário e local para o desempate, que se fará por meio de sorteio entre as propostas de MENOR 
PREÇO GLOBAL POR LOTE que se igualarem.  
9.3 Serão desclassificadas e eliminadas da licitação as propostas que:  
9.3.1 Não atendam a quaisquer das condições e exigências contidas neste Edital e/ou ofereçam vantagens 
nela não previstas. 
9.3.2 Apresentem preço global excessivo, assim considerado aquele cujo valor seja superior ao teto 
máximo, que corresponde ao valor de R$447.843,33(quatrocentos e quarenta e sete reais, oitocentos e 
quarenta e três reais e trinta e três centavos).  
9.3.3 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento;  
9.4 Não será levada em consideração, para efeito de classificação, qualquer oferta ou vantagem não 
prevista neste instrumento convocatório e seus anexos ou baseada nas ofertas das demais licitantes. 
9.5 Não se admitirá propostas que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 
9.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou, ainda as manifestamente 
inexequíveis, comparados aos preços de mercado.  
9.6.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do 
objeto deste Pregão.  
9.6.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, para efeito de comprovação de sua 
exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  
9.6.2.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em 
relação aos indícios de inexequibilidade como abertura de planilhas, por exemplo;  
9.6.2.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios 
coletivos de trabalho;  
9.6.2.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da 
Previdência Social;  
9.6.2.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;  
9.6.2.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
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9.6.2.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a 
iniciativa privada;  
9.6.2.7. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de 
suprimentos, supermercados e fabricantes;  
9.6.2.8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;  
9.6.2.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;  
9.6.2.10. Estudos setoriais;  
9.6.2.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  
9.6.2.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o 
proponente disponha para a prestação dos serviços;  
9.6.2.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  
9.7. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a licitação será declarada fracassada.  
9.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
9.9 Será facultado ao licitante o prazo de 72h para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua 
proposta;  
9.11 Superada a fase recursal, a Comissão de Licitação remeterá o processo à Superintendência para 
homologação da licitação e assinatura do termo contratual.  
9.12 Caso a empresa vencedora, por qualquer motivo, esteja impossibilitada de assinar o contrato, será 
requisitada a segunda vencedora.  
  
10.   DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1 Da decisão que declarar o licitante vencedor caberão recursos fundamentados, por escrito, dirigido ao 
Superintendente do SESCOOP/PB, por intermédio do Pregoeiro/Comissão de Licitação, por escrito, 
protocolados na Gerência Operacional, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da comunicação do ato; 

 
10.2 Os recursos terão efeito suspensivo; 
 
10.3 Os recursos serão julgados no prazo de 10(dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição, 
pelo Superintendente ou por quem este delegar competência e a divulgação do julgamento se dará por 
intermédio de e-mail ou correspondência, via ofício. 

 
10.4 Fica vedada a interposição de recurso ou apresentação de contrarrazões por meio distinto ao do 
previsto neste Edital, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal/procedimental. Será 
admitida a interposição de recurso ou apresentação de contrarrazões por meio eletrônico (via e-mail), desde 
que assinada e digitalizada em formato PDF 

 
10.5 Eventuais recursos poderão ser respondidos/contra razoados pelos licitantes interessados, em prazo 
idêntico ao da interposição de recurso, a contar da ciência de sua interposição, cujo protocolo observará os 
mesmos procedimentos estabelecidos no item 10.1. 
 
10.6 O provimento de recursos pela autoridade competente importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
 

11.  DAS PENALIDADES 
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11.1 A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o descumprimento de prazos e 
condições, a recusa em assinar o contrato ou se negar a prestar o serviço a ela adjudicado, e a inobservância 
das demais disposições da presente convocação, implicarão em: 
 

11.1.1 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global anual do contrato; 

11.1.2 Suspensão, por até 2(dois) anos do direito de licitar e contratar com o SESCOOP/PB e com 
entidades a ele coligadas. 

 
a) Fica estipulado o percentual de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor do contrato, 

a título de multa, por cada dia de atraso na prestação dos serviços que independa de culpa do 
SESCOOP/PB. 

  
b) Após o 30º (trigésimo) dia, a empresa licitante ficará sujeita, ainda, cumulativamente, à 

multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor deste instrumento. 
  

11.1.3  Os valores de multas aplicadas serão descontados dos pagamentos e, se for o caso, judicialmente; 

11.1.4 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da notificação; 

11.1.5  As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicada isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

  
12  DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 A critério do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba– 
SESCOOP/PB, esta licitação poderá ser revogada total ou parcialmente e ter seu julgamento adiado, 
sem que caiba qualquer reclamação ou indenização aos licitantes; 

12.2 A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante, que se candidata, examinado 
cuidadosamente este edital e seus anexos, e se inteirado de todos os seus detalhes e com eles haver 
concordado; 

12.3 O SESCOOP/PB não admitirá declarações, posteriores à abertura das propostas, de desconhecimento 
de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o julgamento das propostas ou a 
adjudicação à licitante vencedora; 

12.4 É facultada, a Pregoeira/Comissão e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

12.5 Decairá do direito de licitar nos termos deste edital, perante o SESCOOP/PB a licitante que não o fizer 
até o horário e data estabelecida para o recebimento dos envelopes. Não impugnado o ato 
convocatório, preclui toda a matéria nele constante; 
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12.6 Qualquer pedido de esclarecimentos deverá ser encaminhado por escrito e contrarrecibo ao Setor de 
Licitações, na Av. Coremas, 498, centro, João Pessoa/PB, ou por intermédio do endereço eletrônico: 
licitacoes@sescooppb.coop.br até dois dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos 
envelopes; 

12.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como quaisquer alterações ao edital, incluindo 
adiamento da data do recebimento dos envelopes, serão divulgados nos sites 
http://www.paraibacooperativo.coop.br/licitacoes/categoria/pregoes; e por e-mail a todos os 
interessados;  

12.8 Fica facultado ao SESCOOP/PB, a qualquer instante do processo licitatório, efetuar diligência para 
esclarecimento e verificação do objeto a ser entregue conforme especificações do anexo I deste 
instrumento; 

12.9  Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Pregoeiro/Comissão Permanente de Licitação, 
com a aplicação das disposições previstas na Resolução 850 de 28 de fevereiro de 2012; 

12.10 É parte integrante deste edital os seguintes documentos: 

a) ANEXO I – Termo de referência;  

b) ANEXO II – Modelo de proposta comercial; 

c) ANEXO III – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

d)  ANEXO IV – Declaração de Mão-de-obra de menores; 

e) ANEXO V – Declaração de elaboração independente de proposta; 

f) ANEXO VI – Declaração de não parentesco; 

g) ANEXO VII – Declaração de que possui estúdio e aparelhagem necessária para 
filmagem, captura, edição e pós-produção; 

h)  ANEXO VIII - Minuta de Contrato;  

i) ANEXO IX - Modelo de carta de credenciamento 

12.11 O foro de João Pessoa, Paraíba, será o competente para dirimir as questões oriundas desta licitação 
e da relação jurídica dela decorrente. 

 

João Pessoa/PB, 07 de outubro de 2021. 

 

 

Elisângela Maria de Sousa 
Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1- OBJETO 
 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
criação, produção, captação, gravação, edição e finalização do programa televisivo Painel Cooperativo e 
outras peças audiovisuais institucionais a serem contratadas sob demanda do Sescoop Paraíba 
 

 
2 – JUSTIFICATIVA 
 

O Sistema OCB/PB atua na divulgação dos temas de interesse do cooperativismo paraibano através de 
canais de comunicação institucional (site, boletins mensais e perfis em redes sociais na internet) e para o 
público externo através de ações de Assessoria de Imprensa (envio de sugestões de pauta e entrevista, 
releases e notas para os veículos de comunicação). 
 
Por meio da Assessoria de Imprensa, o Sistema tem conquistado espaços na mídia local. No entanto, um 
dos preceitos norteadores da atividade da Assessoria de Imprensa é o envio de informação gratuita e de uso 
facultativo para a imprensa (DUARTE, 2011)1. No entanto, este trabalho não assegura a publicação das 
informações de interesse do assessorado, uma vez que cabe aos profissionais da mídia a seleção do que vai 
ser ou não veiculado. 
 
Neste sentido, o programa televisivo semanal Painel Cooperativo, lançado no ano de 2016, tem prestado 
um importante serviço por ser uma ferramenta de comunicação que garante visibilidade às iniciativas, 
demandas e temas relacionados ao cooperativismo perante a sociedade paraibana. Veiculado em TV 
pública e comercial, o programa apresentou aos paraibanos o trabalho desenvolvido, os produtos e os 
oferecidos por cooperativas de dos mais diversos segmentos e cidades paraibanas, bem como ofereceu 
cobertura para eventos e projetos desenvolvidos pelo setor. Além disso, o mesmo conteúdo é veiculado nas 
redes sociais institucionais na internet, reforçando o alcance das mensagens de interesse do Sistema 
OCB/SESCOOP-PB e das cooperativas. 
 
Pela qualidade e importância de seu conteúdo, o Painel Cooperativo alcançou prestígio entre as 
cooperativas e, em 2018, foi homenageado pela Academia Paraibana de Ciência da Administração 
(APCA), com um certificado de Reconhecimento de Mérito entregue à TV Câmara de JP, uma das 
emissoras em que era exibido, e ao Sistema OCB/SESCOOP-PB.  
 
Além do programa Painel Cooperativo, o Sistema OCB/SESCOOP-PB possui hoje outras demandas de 
produção audiovisual advindas do crescimento do uso das redes sociais, a exemplo de vídeos de curta 
duração para divulgação sazonal de ações e temáticas de interesse institucional e transmissão ao vivo de 
eventos.  
 

 
1 DUARTE, Jorge (Org.). Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia – Teoria e Técnica. São Paulo: 
Editora Atlas, 2002. 
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Acreditamos que tais serviços fortalecerão as ações de divulgação do Sistema OCB/SESCOOP-PB, 
contribuindo para a consolidação a imagem institucional e disseminação da doutrina, do modelo de 
negócios e das contribuições socioeconômicas do cooperativismo junto à sociedade paraibana. 
 

 
3 – QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO E VALOR DE 
REFERÊNCIA 
 
 

O serviço prestado pela empresa contratada compreenderá:  
 
3.1 PAINEL COOPERATIVO 

 
A. Produção, gravação, roteirização, edição, finalização e veiculação do Programa PAINEL 

COOPERATIVO, com 10 minutos de duração, periodicidade semanal, durante um período de 12 
meses. Do ponto de vista do formato, conteúdo e técnica, o programa deve ter as seguintes 
características: 

I. Por atender a diversas demandas de divulgação do Sistema OCB/SESCOOP-PB e das 
cooperativas, o Programa Cooperativo pode assumir pelo menos três formatos: dois blocos 
de notícias com um intervalo; um bloco de notícias, um intervalo e uma entrevista em 
estúdio; entrevista em estúdio com um ou dois convidados; ou ainda o formato de grande 
reportagem. Assim, a empresa contratada deverá ter expertise para a realização de edições 
do Programa que possam incluir gêneros jornalísticos, tais como: notícia, reportagem, 
entrevista, notas (simples e coberta), infográficos, cartelas informativas, além de abertura 
(“cabeça” e escalada) e encerramento (de bloco e da edição). O conteúdo do programa 
inclui: pautas institucionais do Sistema OCB/Sescoop-PB (serviços, projetos, eventos, 
cursos, palestras e outras iniciativas ou temáticas de interesse institucional); pautas 
relativas às cooperativas em formato institucional (abrange a história, o funcionamento, os 
produtos e serviços, e as contribuições socioeconômicas), divulgação de temáticas, ações 
ou eventos das cooperativas;  entrevista com dirigentes, autoridades, gestores e 
personalidades ligadas ao cooperativismo. As pautas serão previamente discutidas com o 
Sistema OCB/PB. 

II. A entrevista em estúdio deve ter como foco um tema relacionado ao setor cooperativista 
paraibano. O apresentador e um convidado estabelecem um diálogo sobre questões 
relativas ao cooperativismo e, para ilustrar a entrevista, poderá ser exibida uma matéria 
jornalística alusiva ao tema. A preparação dos apresentadores e convidados para a 
gravação, são de responsabilidade dos profissionais e convidados envolvidos. 

III. Efeitos artísticos de captação de imagens como inclinação sistemática de câmeras, closes 
excessivos, perda de foco proposital e/ou zoom frequentes, distorções geométricas e, ainda, 
desbalanceamento da matriz de cor, redução dinâmica de contraste, solarização, entre 
outros, deverão ser evitados ou usados com absoluta moderação. 

IV. A boa qualidade de imagem deve ser acompanhada da boa qualidade do áudio, que se 
define pela perfeita percepção do som pelo telespectador. Os conteúdos de áudio dos 
programas deverão ser produzidos nos padrões e normas técnicas atuais, sem ruídos, 
estática, click's, saturação, distorção, zumbidos contínuos ou intermitentes.  
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V. O som ambiente deve ser controlado tecnicamente, de acordo com o contexto do produto 
audiovisual. Uma narração não pode ser abafada por um som ambiente, mas este, por sua 
vez, pode ser usado para captar a emoção em ambientes e circunstâncias específicas.  

VI. Não poderão ocorrer atrasos de áudio ou vídeo que resultem erros de sincronismo labial 
(lip-sync). 

B. Produção da marca do programa, do cenário, geração de caracteres e demais registros visuais, das 
vinhetas de abertura, de passagem de bloco e de encerramento. O programa deverá contemplar a 
combinação de imagens em movimento, fotografias ou ilustrações, geração de caracteres, legendas 
e demais recursos gráficos existentes que possam contribuir com a percepção e compreensão da 
mensagem a ser transmitida. A identidade visual do programa deve estar em conformidade com as 
cores e padrões estabelecidos pelo Manual de Identidade Visual do Sistema OCB. 

C. Cabe à contratada a produção da pauta, captação de imagens e sons, roteirização, edição e revisão 
das edições, bem como a produção das chamadas referentes a cada nova edição do programa.  

D. Realização de matérias externas sobre temas de interesse do cooperativismo paraibano e coberturas 
de eventos que estejam na pauta do programa, com disponibilidade para viagens, considerando já 
incluso no valor do contrato o custo referente a deslocamento e diárias para a equipe profissional 
responsável pelo programa. 

E. Cabe à contratada dispor de equipe profissional necessária para executar os serviços propostos. A 
equipe deve ser formada por no mínimo: um (1) cinegrafista com experiência mínima de cinco (5) 
anos na atividade; um (1) jornalista profissional, com experiência mínima de cinco (5) anos em 
Telejornalismo e com conhecimento básico sobre economia; um (1) editor de imagem/finalização 
com experiência mínima de cinco (5) anos na atividade. 

F. Disponibilização de estúdio completo destinado às gravações do programa, com as seguintes 
características físicas e de equipamentos: 

I. O estúdio deve conter cenário fixo, pertinente à proposta do programa, com enfoque no 
Cooperativismo/Cooperativas da Paraíba. O layout do cenário deverá ser apresentado, em 
fotografias/imagens com detalhes de enquadramentos e movimentos de câmera. 

II. O estúdio deve dispor de aparelhagem para filmagem, captura, edição e pós-produção, tais 
como câmeras Full HD, acompanhadas de tripés e jogos de lentes; microfones de mão, 
microfones direcionais e dois microfones de lapela; teleprompter (duas câmeras); recursos 
de chroma-key; equipamentos para iluminação profissionais e rebatedores de luz em 
tamanhos adequados para gravações em locações internas e externas, steadicam e outros 
equipamentos correlatos; ilha de edição não linear. 

III. As dimensões e instalações físicas do estúdio devem ser compatíveis com o cenário, e 
devem atender às propriedades de isolamento de som e tratamento acústico. Também deve 
conter equipamentos de captação de áudio, retorno de áudio e vídeo e equipamentos de 
iluminação que possibilitem iluminação através de refletores de luz fria e luz quente (luz 
principal, luz secundária, contraluz e luz de cenário), controlados através de mesa de 
iluminação compatível com o nº de refletores solicitados. 

G. Caberá à empresa contratada a realização e os custos referentes à veiculação do programa PAINEL 
COOPERATIVO em uma emissora de TV aberta comercial com grande audiência, que possa 
alcançar municípios de todas as mesorregiões do estado Paraíba.  

 
3.2 PROGRAMA DE ENTREVISTAS 
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- Criar, produzir, roteirizar, editar e finalizar o programa de entrevistas PAPO COOPERATIVO, voltado 
para o debate sobre temas, demandas e interesses do cooperativismo na Paraíba. O programa deve ter 
periodicidade quinzenal, com duração de 15 a 20 minutos, com um intervalo e dois blocos. A veiculação 
deve ser realizada por meio de recursos do Sistema OCB, em emissora de TV local e por meio de outros 
canais de comunicação institucional online.  
- Cada edição contará com a participação de pelo menos um entrevistado, que pode ser dirigente, 
representante de cooperativas ou de entidades parceiras, além de autoridades, especialistas e outras 
personalidades ligadas ao setor. A definição dos temas, conteúdos e dos convidados que serão entrevistados 
pelo programa será de responsabilidade do Sistema OCB/PB. 
- O conceito, a linguagem e a identidade visual do quadro devem estar relacionados ao movimento 
SomosCoop, uma iniciativa nacional do Sistema para divulgar e fortalecer a identidade cooperativista 
(somos.coop.br). Neste sentido, os serviços da contratada contemplarão: 

 Criação da identidade visual do PAPO COOPERATIVO, incluindo marca, painel e outros 
elementos de cena/estúdio para a composição do cenário, que poderá ser montado em estúdio da 
própria produtora ou em estúdio da emissora contratada para veiculação;  

 Criação da vinhetas (abertura, passagem do quadro e peças para divulgação semanal nas redes 
sociais; 

 Produção geral do programa, incluindo equipamentos, tais como citado no item 3.1/F, contratação 
de profissionais produtores de cena/estúdio, operadores de áudio e vídeo. 

 Apresentação e roteirização por jornalista com pelo menos cinco anos de experiência em 
telejornalismo, com conhecimento na área de Economia.  

 Gravação, edição e finalização do programa com envio para a emissora de TV e para o Sistema 
OCB/PB em formato adequado à veiculação e publicação online. 

3.3 VÍDEOS INSTITUCIONAIS SAZONAIS  
 
- Criação, produção, roteirização e edição de vídeos de curta duração – de 30 segundos a 01 (um) minuto – 
acerca de temas de interesse institucional para compartilhamento em redes sociais, sendo até 05 (cinco) 
peças em um período de 12 meses, a serem executadas sob demanda. Os vídeos poderão utilizar imagens 
do arquivo institucional, banco de imagens, ilustrações, elementos textuais e gráficos, dentre outros 
artifícios audiovisuais. Os roteiros e storyboards devem ser validados pelo SESCOOP/PB antes da edição 
do vídeo, o qual também deverá ser aprovado pela instituição para que o serviço seja considerado 
finalizado; 
 
3.4 TRANSMISSÕES AO VIVO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 
 
- Infraestrutura completa necessária para realização de transmissão ao vivo online (live), para até 02 (dois) 
eventos, com até três (03) horas de duração, dispondo de equipamentos, equipe profissional e suporte 
técnico para serviços de: iluminação; captação e gravação de imagens através de estrutura formada por pelo 
menos quatro (04) câmeras de vídeo profissionais (Full HD);  
- Plataforma multistreaming que permita transmissão ao vivo e simultânea através de outras plataformas 
como Facebook Live, YouTube Live e Instagram;  
- Gerenciamento das plataformas a serem utilizada durante a transmissão;  
- Criar e disponibilizar QR Code para que o público do evento possa realizar doações para as entidades 
beneficiadas pela iniciativa; 
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- Visita ao local do evento com reunião prévia para teste dos equipamentos, programas e plataforma a 
serem utilizados durante a transmissão; 
- Todos os serviços devem ser ofertados em conformidade com as normas de segurança recomendadas 
pelas autoridades de saúde durante a pandemia da covid-19 
 

Valor de Referência 
 

LOTE 1 – SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO,  EDIÇÃO E 
FINALIZAÇÃO 

ITEM SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS* QUANT. 
VALOR 

GLOBAL 
POR ITEM 

1 
PROGRAMA PAINEL 

COOPERATIVO 

Produção, gravação, roteirização, edição, 
finalização e veiculação do Programa PAINEL 
COOPERATIVO, com 10 minutos de duração, 

periodicidade semanal, durante um período de 12 
meses 

12 R$245.760,00 

2 
 PROGRAMA DE 
ENTREVISTAS 

Criar, produzir, roteirizar, editar e finalizar o 
programa de entrevistas PAPO COOPERATIVO, 

voltado para o debate sobre temas, demandas e 
interesses do cooperativismo na Paraíba. O 

programa deve ter periodicidade quinzenal, com 
duração de 15 a 20 minutos, com um intervalo e 

dois blocos 

24 R$180.866,66 

3 
VÍDEOS 

INSTITUCIONAIS 
SAZONAIS  

Criação, produção, roteirização e edição de vídeos 
de curta duração – de 30 segundos a 01 (um) 

minuto – acerca de temas de interesse institucional 
para compartilhamento em redes sociais, sendo até 

05 (cinco) peças em um período de 12 meses, a 
serem executadas sob demanda 

5 R$14.216,66 

4 
TRANSMISSÕES AO 
VIVO DE EVENTOS 
INSTITUCIONAIS 

Infraestrutura completa necessária para realização 
de transmissão ao vivo online (live), para até 02 

(dois) eventos, com até três (03) horas de duração, 
dispondo de equipamentos, equipe profissional e 

suporte técnico para serviços de: iluminação; 
captação e gravação de imagens através de 

estrutura formada por pelo menos quatro (04) 
câmeras de vídeo profissionais (Full HD) 

2 R$7.000,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE R$447.843,33 

 * Especificações completa 
vide termo de referência 
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4. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1. Toda a mão-de-obra necessária para a realização dos serviços é despesa contratual. 
4.2. A CONTRATADA compromete-se a fornecer relatórios após a execução dos serviços ao Fiscal onde 
conste a descrição dos mesmos. 
4.3. Os empregados da CONTRATADA, quando prestando serviços nas dependências do 
CONTRATANTE, estarão sujeitos às suas normas disciplinares, mas em nenhuma hipótese terão vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE, pois manterão contrato de trabalho com a CONTRATADA, a qual 
responderá sempre única e exclusivamente perante a CONTRATANTE, por todos os tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, seguros,  bem como assumirá integral responsabilidade por quaisquer danos causados 
por seus empregados a CONTRATANTE ou a terceiros, durante, ou em consequência da execução dos 
serviços contratados, mesmo que praticados involuntariamente, o que propiciará o desconto do valor 
correspondente no faturamento do mês subsequente, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. 
4.4. A CONTRATADA deverá manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou 
reclamações de seus empregados, prepostos e/ou terceiros, em decorrência do cumprimento do objeto deste 
Termo de Referência. 
4.5. A CONTRATADA, além das cláusulas estabelecidas em contrato, obriga-se a: 
a) Responder por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados direta ou indiretamente ao  
SESCOOP/PB, ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do contrato; 
b) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 

5- DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO  

5.1. O recebimento do serviço será de acordo com as seguintes disposições: 
a) Quando o serviço contratado ficar inteiramente concluído mediante parecer técnico da fiscalização do 
serviço; 
b) Os serviços sejam executados pela CONTRATADA, satisfazendo todas as condições de recebimento; 
c) A critério da CONTRATANTE, desde que o prazo contratual se torne insuficiente, poderá ser concedido 
novo prazo para refazimento do serviço, caso este seja rejeitado. Se este novo prazo não for cumprido, a 
CONTRATADA poderá ser acionada conforme penalidades previstas em contrato. 
d) O recebimento definitivo do serviço contratado não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA. 

 
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1. Responsabilizar-se pela execução do trabalho atentando sempre para a garantia da boa qualidade e 

eficácia dos serviços; 
2. Fornecer todos e quaisquer materiais, equipamentos e mão de obra necessária, captação de imagens 

internas e/ou externas, aquisições em bancos de imagens e tudo mais que se fizer necessário para a 
perfeita e completa produção programa, em qualidade e quantidade;  
 

3. A CONTRATADA deverá entregar após a exibição de cada Programa:  
a) Link para download das edições do programa em alta resolução para o acervo do Sescoop/PB, 

contendo ficha técnica, registrando a duração total do produto, número e duração de blocos 
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separados por 10” de black, bem como arquivo de vídeo em formato compatível para 
apresentação em eventos institucionais e compartilhamento nas redes socias.  

b) Os arquivos de vídeo das edições do programa deverão manter boa qualidade na sua versão 
final e conteúdos audiovisuais compatíveis com as imagens dos seus locais originais de 
gravação, sem distorções, ruídos, pausas ou qualquer outro defeito de gravação. Consideram-se 
cópias de boa qualidade, aquelas que preservam, na sua versão final, conteúdos audiovisuais 
compatíveis com as imagens dos seus locais originais de gravação, sem distorções, ruídos, 
pausas ou qualquer outro defeito de gravação. 

 
4. Conduzir os trabalhos de filmagem, direção, produção, pós-produção e edição do material a ser 

gravado, dentre outras providências necessárias à perfeita execução dos serviços;  
 

5. Todos os custos de produção correrão por conta da contratada, inclusive despesas com deslocamento 
Cinegrafista / Câmera e Aparelhagem de Luz (dentro da Paraíba), e outros gastos eventuais com 
equipamentos, captação de imagens externas, cenário, estúdio, etc. Não resultando assim, nenhum ônus 
adicional para o Sescoop/PB;  

 
6. Solicitar ao Sescoop/PB, de forma expressa, quaisquer documentos que se façam necessários para o 

desenvolvimento do trabalho, objeto do contrato; 
 

7. Cumprir fielmente os compromissos avençados, de forma que os serviços sejam realizados com esmero 
e perfeição;  

 
8. A CONTRATADA deverá garantir na produção da marca e demais elementos de layouts a 

conformidade com os padrões e regras do Manual de Identidade Visual da instituição;  
 

9. Validar com o Gestor do contrato os layouts propostos, por meio de apresentação dos mesmos, em 
prazos anteriores à data limite estabelecida para entrega; 

 
10. Manter sigilo absoluto de todas as informações que receber em virtude da execução dos serviços 

contratados;  
 

11. A CONTRATADA não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o 
objeto contratado, sem a prévia autorização, por escrito, do Sescoop/PB, não a eximindo de suas 
responsabilidades e/ou obrigações, derivadas do contrato. A fusão, cisão ou incorporação somente 
serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito do Sescoop/PB e desde que não afetem a boa 
execução do contrato; 

 
12. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

disponibilizado pela CONTRATANTE, comprometendo-se a não utilizar as imagens produzidas em 
nenhum outro trabalho ou produto; 

 
13. A CONTRATADA cederá, integral e incondicionalmente, sem ônus para a CONTRATANTE, todos os 

direitos autorais das imagens, layouts e artes criadas; 
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14. Executar todos os serviços sem ressalvas, inclusive designar representante ou preposto para atuar como 
responsável técnico junto à CONTRATANTE; 

 
15. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 
 
16. Responsabilizar-se, pela utilização de todos os recursos humanos e materiais necessários à execução do 

presente instrumento; 
 
17. Arcar com o pagamento de quaisquer ônus de natureza trabalhista, tributária, fiscal, previdenciária ou 

social, decorrentes da execução deste instrumento; 
 
18. Emitir faturas, notas fiscais, recibos e outros documentos de despesas em nome do CONTRATANTE, 

devidamente identificados com este Instrumento; 
 
19. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos 

serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato 
decorrentes de modificação de quantitativo; 

 
20. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, integralmente, o ônus 

decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela contratante; 
 
21. Arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução dos serviços; 
 

22. Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de 
classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos 
serviços, ficando ainda a contratante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos, bem 
como aquelas com os serviços de entrega dos bilhetes nos endereços fornecidos pela contratante; 

 
 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 
1) Será designado funcionário do Sescoop/PB para promover o acompanhamento da execução dos 

serviços, com fins de conferir no que for necessário às condições previstas neste termo de referência; 
2) Promover reuniões de pauta para definir os temas, ações e eventos que serão objeto de matérias 

jornalísticas e entrevistas a serem exibidas em cada edição do Programa; 
3) Caberá à contratante a produção das pautas e o agendamento com as cooperativas para a gravação de 

matérias, bem como o contato prévio com os entrevistados do Programa; 
4) Fornecer as marcas institucionais e manual de identidade visual a ser utilizado como referência pela 

CONTRATADA, conforme prazos estipulados em contrato; 
5) Determinar a(s) emissora(s) responsável(eis) pela veiculação do Programa, por meio de convênio ou 

termo de cooperação estabelecido via assessoria jurídica; 
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6) Acompanhar a realização dos serviços contratados e aprovar os layouts, conforme prazos estipulados 
em contrato; 

7) Prestar os esclarecimentos e as informações solicitados pela CONTRATADA; 
8) Rejeitar o serviço que não atenda aos requisitos constantes das especificações do termo de referência. 
9) Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade na prestação do serviço; 
10) Aplicar penalidades à licitante vencedora, por descumprimento das condições estabelecidas neste Edital; 
11) Verificar a manutenção pela licitante vencedora das condições de habilitação, estabelecidas na licitação; 
12)Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste 
Edital; 
13) Fornecer as informações do projeto a ser executado 
14)O SESCOOP/PB será o responsável pelo gerenciamento e fiscalização dos serviços e exercerá toda e 
qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização do Contrato. 
15)A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e legais. 

 
8 – DO PAGAMENTO 
 
1. O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA após o recebimento das notas 
fiscais/faturas referente a prestação dos serviços. No valor estão inclusos todas as despesas necessárias a 
perfeita disponibilização do objeto constante da clausula primeira, tais como impostos, taxas, transporte e 
seguros, e ainda mediante a contra a apresentação da documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente do CONTRATANTE, bem como das certidões negativas de débito (receita federal, FGTS, 
receita municipal ou tributos estaduais, conforme o caso). 
2. Caso a CONTRATADA não apresente a documentação acima mencionada, o CONTRATANTE sustará 
o pagamento até a efetiva apresentação, não incidindo quaisquer acréscimos de multa e juros moratórios no 
preço ajustado acima, não podendo, ainda, o CONTRATADO suspender a prestação do serviço, sob pena 
de infração contratual. 
3. Havendo erro no documento fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação das despesas, o 
prazo passará a fluir somente após sanada a irregularidade, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para 
este SESCOOP/PB, inclusive moratório.   
4. O SESCOOP/PB realiza pagamento nas datas 10 e 20 de cada mês.  
5. As notas fiscais apresentadas até 08 dias corridos antes do dia 10 receberão nesta data. As demais serão 
pagas juntamente com as apresentadas até 08 dias corridos antes do dia 20, já as que extrapolarem este 
prazo, serão pagas no dia 15 do mês subsequente.  
6.  Os pagamentos ocorrerão mediante ordem bancária creditada em conta corrente da contratada;  
7. O SESCOOP/PB poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos deste pregão.  
8. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.  
9. Demais atribuições da Fiscalização, obrigações da Contratada e suas responsabilidades, estão descritas 
no Termo de Referência, anexo I deste Edital.    
10.Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 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.  
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11. Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta online e, se necessário, aos sítios oficiais, 
para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento.  
12. Constatada a situação de irregularidade da Contratada quanto à documentação de habilitação, a mesma 
será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelos serviços já prestados, para, num prazo de 05 
(cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de aplicação da 
penalidade cabível e de rescisão contratual.   
13. Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão contratual, caso a Contratada não regularize sua situação quanto à manutenção da 
documentação apresentada quando da habilitação.   
14. Persistindo a irregularidade, o SESCOOP/PB deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do 
contrato em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a 
ampla defesa.   
15. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, 
que porventura não tenha sido acordada no contrato.  
16. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.   
17. A empresa deverá informar no documento fiscal o período de realização dos serviços;   
 
9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante 
especialmente designado. 
9.1.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos no Termo de Referência. 
9.1.2. O representante do SESCOOP/PB anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso. 
9.1.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.  

9.2. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas: 
a)  As relações mútuas da contratante e a Contratada serão mantidas por intermédio de 
representantes do SESCOOP/PB, designado pela Contratante; 
b)  Toda a atividade de Fiscalização será exercida de modo sistemático pela Contratante e seu 
designado, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 
administrativas, em todos os seus aspectos e se manterá desde o início dos serviços até o seu 
recebimento definitivo; 

 c)  A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às 
solicitações que lhe forem efetuadas; 

 d)  Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como 
se fossem praticados pelo Contratante; 
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 e)  Caso a Fiscalização apresente reclamação sobre imperfeição de serviço em execução, a 
Contratada deve atendê-la no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
f)  A Contratada deverá retirar da execução dos serviços imediatamente, qualquer empregado seu 
ou de terceiros que, a critério da Contratante, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade 
técnica ou mantiver atitude hostil para com os prepostos da Contratante, substituindo no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após notificação, sempre que exigido pelo Sescoop-PB e 
independente de qualquer justificativa por parte desta; 

 g)  A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada deverá ser realizada através de 
correspondência oficial, podendo ser por processo eletrônico; 

 h)  As reuniões oficiais realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, 
elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e 
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem 
tomadas; 

9.3. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos, 
cabendo a Contratante observar se a Contratada cumpre o que estabelece: 
a) O presente Termo de Referência e este edital; 
b) Demais condições e/ou exigências contidas no edital e seus anexos; 
c) Orientação técnica dos fabricantes, de modo a preservar a vida útil e desempenho dos 
equipamentos; 

9.4. Os serviços serão realizados em rigorosa observância e em estrita obediência às prescrições e 
exigências contidas neste termo, que será parte integrante do contrato a ser celebrado, como se 
efetivamente transcritos fossem. 

9.5. Os casos relevantes serão registrados, autuados e juntados ao processo de contratação. 
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ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE 
 

Ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba – SESCOOP/PB 
A/C PREGOEIRA  
Assunto: Referente ao Pregão Presencial nº 003/2021  
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 
 
 
 …......…..................nome.....da.....empresa........................, CNPJ n° ___.____.____ /____-__, vem, por 
meio de seu representante legal, apresentar a Proposta no Valor Global de R$ x.xxx,xx (….........…valor 
extenso....................................................), para fornecer o objeto, nas condições e prazos estabelecidos no 
Pregão supracitado, de acordo com os preços constantes no quadro abaixo:  
 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. PREÇO 

UNITÁRIO 
R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

1     0,00 
      
      
 Valor Global  - - - R$ 
 
1. Valor total do serviço: R$___ (valor total da proposta por extenso);  
2. Esta proposta é válida por 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;  
3. Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes do fornecimento, objeto 
desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de 
seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens e se for o caso quaisquer outros custos que incidam 
direta ou indiretamente nesta contratação;  
4.  Dados da empresa:  
a) Razão social:  
b) CNPJ(MF) nº:  
c) Endereço: 
d) CEP: 
e) fone:  
f) e-mail:  
g) cidade/Estado:  
h) Banco/agência/número da conta 
i) nome completo  
j) cargo/Função  
k) Assinatura do representante legal e CPF  
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ANEXO III 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 
 

______________________________________ (nome da empresa), CNPJ nº 

___________________________, sediada à _________________________________________ (endereço 

completo) declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

_________________, _____ de _______________ de 2021. 

 
 
 

____________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 
 

____________________________________ 

(Nº da CI do declarante) 

 
 
 

____________________________________ 

(Assinatura do declarante) 

 
 

 
 
Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
 Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO IV 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES 
 
 
 
 

______________________________________ (nome da empresa), CNPJ nº 

___________________________, sediada à _________________________________________ (endereço 

completo) declara, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

 
 

_________________, _____ de _______________ de 2021. 

 
 

 
____________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 
 

____________________________________ 

(Nº da CI do declarante) 

 
 

____________________________________ 

(Assinatura do declarante) 

 
 
Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
 Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO V 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

(Papel timbrado da licitante) 
  
 
Declaro, para fins de participação no Pregão presencial nº. 003/2021, que o Senhor 
______________________________, Representante devidamente constituído, indicado pela 
empresa___________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº 
_______________________, localizada_________________(endereço completo), na cidade de 
________________, para fins do disposto no Pregão Presencial nº 003/2021, declara, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a)   A proposta apresentada para participar do 
Pregão Presencial nº 003/2021 foi elaborada de maneira independente (pelo concorrente), e o conteúdo da 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 003/2021, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; b)   A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 
Presencial nº 003/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Pregão Presencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; c)   Que não tentou, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Presencial nº 003/2021, quanto a participar ou não da referida licitação; d)   Que o conteúdo da 
proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 003/2021 não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Presencial nº 003/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; e)   Que o conteúdo da 
proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 003/2021 não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do SESCOOP/PB antes da 
abertura oficial das propostas;  f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la.  
  

__________, _____ de ____________ de 2021.  
  
 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo (Representante da empresa) 
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ANEXO VI  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 
 ___________________________________ (nome da empresa), CNPJ nº 
___________________________, sediada à ______________________________ (endereço completo) 
declara, sob as penas da lei e em atenção ao artigo 56 do Regimento Interno do SESCOOP, que não possui 
proprietário, sócio, ou emprega funcionários, dirigentes, executivos, administradores e/ou conselheiros que 
possuam relação de parentesco com dirigentes ou empregados do SESCOOP/PB, sendo o parentesco 
considerado, para esses fins, da seguinte forma: 1) em linha reta e colateral (também denominado 
transversal), até o 4º grau, nos termos do art. 1.592, do Código Civil brasileiro;  
2) por afinidade, nos termos do art. 1.595, § 1º do Código Civil brasileiro, limita-se aos ascendentes, 
descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro.  
 
 
                                                             _________________, _____ de _______________ de 2021.  
 
 

____________________________________ 
(Nome completo do declarante) 

 
____________________________________ 

(Nº. da CI do declarante) 
 

____________________________________ 
(Assinatura do declarante) 

 
Observação: 
 a) emitir em papel que identifique a licitante; 
b) ser assinada pelo representante legal (sócio-administrador, dirigente, procurador, etc. da empresa 
licitante);  
c) declaração a ser emitida pela licitante.  
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ANEXO VII 
 
MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, 
CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO 
PROGRAMA TELEVISIVO PAINEL COOPERATIVO E 
OUTRAS PEÇAS AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAIS A 
SEREM CONTRATADAS SOB DEMANDA DO SESCOOP 
PARAÍBA QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
COOPERATIVISMO NO ESTADO DA PARAÍBA - 
SESCOOP/PB E DE OUTRO, A __________________.            
(PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
003/2021). 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
COOPERATIVISMO NO ESTADO DA PARAÍBA – SESCOOP/PB, sociedade civil sem fins 
lucrativos, com sede em João Pessoa - PB, na av. Coremas, 498, centro, CEP 58013-430, inscrita no CNPJ 
sob o nº XXXXXXXXX, neste ato representada por seu Superintendente, xxxxxxxxx, portador da Cédula 
de Identidade nº xxxxxx, SSP-PB e do CPF nº xxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE e, do 
outro lado_____________________,doravante denominada CONTRATADA, considerando o  resultado 
do Pregão Presencial nº 003/2021 e o despacho que homologou e adjudicou à CONTRATADA, têm, entre 
si, justo e acordado, o presente Contrato, nos termos da Resolução nº 850 de 28 de fevereiro de 2012 do 
SESCOOP NACIONAL e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
criação, produção, captação, gravação, edição e finalização do programa televisivo Painel Cooperativo e 
outras peças audiovisuais institucionais a serem contratadas sob demanda do Sescoop Paraíba. 
 
Parágrafo Primeiro - Passam a fazer parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição, 
o Edital pregão presencial nº 003/2021, seus anexos e a proposta da contratada. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Além das obrigações previstas no termo de referência, deverá a contratada:  
 

1.Responsabilizar-se pela execução do trabalho atentando sempre para a garantia da boa qualidade e 
eficácia dos serviços; 
2. Fornecer todos e quaisquer materiais, equipamentos e mão de obra necessária, captação de 
imagens internas e/ou externas, aquisições em bancos de imagens e tudo o mais que se fizer 
necessário para a perfeita e completa produção programa, em qualidade e quantidade;  

 
3.A CONTRATADA deverá entregar após a exibição de cada Programa:  
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a) link para download dos programas para que o Sescoop/PB possa arquivar, contendo ficha 
técnica, registrando a duração dos produtos, número e duração de blocos separados por 
10” de black, bem como arquivo de vídeo em formato compatível para apresentação em 
eventos institucionais e compartilhamento nas redes socias.  

b) O link dos programas deverá manter boa qualidade na sua versão final e conteúdos 
audiovisuais compatíveis com as imagens dos seus locais originais de gravação, sem 
distorções, ruídos, pausas ou qualquer outro defeito de gravação. 

4.Conduzir os trabalhos de filmagem, direção, produção, pós-produção e edição do material a ser 
gravado, dentre outras providências necessárias à perfeita execução dos serviços;  
5.Todos os custos de produção correrão por conta da contratada, inclusive despesas com 
deslocamento Cinegrafista / Câmera e Aparelhagem de Luz (dentro da Paraíba), e outros gastos 
eventuais com equipamentos, captação de imagens externas, cenário, estúdio, etc. Não resultando 
assim, nenhum ônus adicional para o Sescoop/PB;  
6.Solicitar ao Sescoop/PB, de forma expressa, quaisquer documentos que se façam necessários para 
o desenvolvimento do trabalho, objeto do contrato; 
7.Cumprir fielmente os compromissos avençados, de forma que os serviços sejam realizados com 
esmero e perfeição;  
8.A CONTRATADA deverá garantir na produção da marca e demais elementos de layouts a 
conformidade com os padrões e regras do Manual de Identidade Visual da instituição;  
9.Validar com o Gestor do contrato os layouts propostos, por meio de apresentação dos mesmos, em 
prazos anteriores à data limite estabelecida para entrega; 
10.Manter sigilo absoluto de todas as informações que receber em virtude da execução dos serviços 
contratados;  
11.A CONTRATADA não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente, o objeto contratado, sem a prévia autorização, por escrito, do Sescoop/PB, não a 
eximindo de suas responsabilidades e/ou obrigações, derivadas do contrato. A fusão, cisão ou 
incorporação somente serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito do Sescoop/PB e 
desde que não afetem a boa execução do contrato; 
12.A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o TERMO DE RESPONSABILIDADE, 
disponibilizado pela CONTRATANTE, comprometendo-se a não utilizar as imagens produzidas em 
nenhum outro trabalho ou produto; 
13.A CONTRATADA cederá, integral e incondicionalmente, sem ônus para a CONTRATANTE, 
todos os direitos autorais das imagens, layouts e artes criadas; 
14.Executar todos os serviços sem ressalvas, inclusive designar representante ou preposto para atuar 
como responsável técnico junto à CONTRATANTE; 
15.Responsabilizar-se, pela utilização de todos os recursos humanos e materiais necessários à 
execução do presente instrumento; 
16.Arcar com o pagamento de quaisquer ônus de natureza trabalhista, tributária, fiscal, 
previdenciária ou social, decorrentes da execução deste instrumento; 
17.Emitir faturas, notas fiscais, recibos e outros documentos de despesas em nome do 
CONTRATANTE, devidamente identificados com este Instrumento; 
18.Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato 
decorrentes de modificação de quantitativo; 
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19.Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, integralmente, o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela contratante; 
20.Arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução dos serviços; 
21.Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no 
desempenho dos serviços, ficando ainda a contratante, isenta de qualquer vínculo empregatício com 
os mesmos. 

22.Permitir à CONTRATANTE o mais amplo acompanhamento possível dos serviços objeto deste 
Contrato, respondendo pelas consequências legais de sua inexecução.      

 
23. Cumprir rigorosamente as normas contratuais; 

 
24. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a prestação dos serviços. A fiscalização do 
CONTRATANTE não diminui nem substitui a responsabilidade da CONTRATADA; 
 

25. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato, sem a prévia autorização, 
por escrito, do CONTRATANTE; 
 

26. Sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à verificação das especificações 
exigidas no Edital Pregão Presencial nº 003/2021, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 
atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram; 
 

27. Disponibilizar em seu próprio endereço uma pessoa específica para atender o CONTRATANTE, 
com qualificação para resolver quaisquer problemas relacionados ao objeto deste contrato; 
 

28. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, integralmente, o ônus 
decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela contratante; 
 

29. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais, distritais e municipais, e seguros, que incidam ou 
venham a incidir sobre o fornecimento do objeto do contrato, apresentando os respectivos 
comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE, devendo observar estritamente as leis 
relativas a essas obrigações/direitos. 
 

30. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados, assegurando a qualidade dos 
mesmos; 
 

31. Designar um preposto para execução dos serviços, que será responsável pela supervisão, orientação 
e acompanhamento dos trabalhos, e que se reportará ao Gestor e Fiscal do Contrato, como 
representante da CONTRATADA; 
 

32. Comunicar ao Gestor do contrato, a ocorrência de qualquer fato impeditivo à execução fiel do 
contrato; 
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33. Comunicar por escrito ao Gestor do contrato qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessários; 
 

34. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo CONTRATANTE, de 
forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações; 
 

35. Responsabilizar-se, na forma do contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, 
fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação 
em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à 
completa realização dos serviços, até o seu término; 
 

36. Manter as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira e regularidade fiscal exigidas que ensejaram a sua contratação, durante todo prazo de 
execução contratual, sob pena de rescisão deste instrumento 
 

37. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente todas as condições constantes do Termo de 
Referência, Edital e seus Anexos. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

a) Será designado funcionário do Sescoop/PB para promover o acompanhamento da execução dos 
serviços, com fins de conferir no que for necessário às condições previstas neste termo de referência; 

b) Promover reuniões de pauta para definir os temas, ações e eventos que serão objeto de matérias 
jornalísticas e entrevistas a serem exibidas em cada edição do Programa; 

c) Caberá à contratante a produção das pautas e o agendamento com as cooperativas para a gravação de 
matérias, bem como o contato prévio com os entrevistados do Programa; 

d) Fornecer as marcas institucionais e manual de identidade visual a ser utilizado como referência pela 
CONTRATADA, conforme prazos estipulados em contrato; 

e) Determinar a(s) emissora(s) responsável(eis) pela veiculação do Programa, por meio de convênio ou 
termo de cooperação estabelecido via assessoria jurídica; 

f) Acompanhar a realização dos serviços contratados e aprovar os layouts, conforme prazos estipulados 
em contrato; 

g) Prestar os esclarecimentos e as informações solicitados pela CONTRATADA; 
h) Rejeitar o serviço que não atenda aos requisitos constantes das especificações do termo de referência; 
i) Aplicar as penalidades, quando cabível. 
j) Acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto contratual, fazendo o necessário para que a 

CONTRATADA possa executar os serviços dentro das normas estabelecidas neste contrato; 
k)  Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelo 

representante da CONTRATADA; 
l)  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos 

nesse Contrato; 
m) Informar à CONTRATADA eventuais vícios, defeitos e imperfeições constatados na prestação dos 

serviços; 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO  
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Pelo serviço descrito na cláusula primeira deste instrumento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância global de até R$ ............... (.....................), observado o limite previsto no 
edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS 
    
1. O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA após o recebimento das notas 
fiscais/faturas referente a prestação dos serviços. No valor estão inclusas todas as despesas necessárias a 
perfeita disponibilização do objeto constante da clausula primeira, tais como impostos, taxas, transporte e 
seguros, e ainda mediante a contra a apresentação da documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente do CONTRATANTE, bem como das certidões negativas de débito (receita federal, FGTS, 
receita municipal ou tributo estadual, conforme o caso). 
2. Caso a CONTRATADA não apresente a documentação acima mencionada, o CONTRATANTE sustará 
o pagamento até a efetiva apresentação, não incidindo quaisquer acréscimos de multa e juros moratórios no 
preço ajustado acima, não podendo, ainda, o CONTRATADO suspender a prestação do serviço, sob pena 
de infração contratual. 
3. Havendo erro no documento fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação das despesas, o 
prazo passará a fluir somente após sanada a irregularidade, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para 
este SESCOOP/PB, inclusive moratório.   
4. O SESCOOP/PB realiza pagamento nas datas 10 e 20 de cada mês.  
5. As notas fiscais apresentadas até 08 dias corridos antes do dia 10 receberão nesta data. As demais serão 
pagas juntamente com as apresentadas até 08 dias corridos antes do dia 20, já as que extrapolarem este 
prazo, serão pagas no dia 15 do mês subsequente.  
6.  Os pagamentos ocorrerão mediante ordem bancária creditada em conta corrente da contratada;  
7. O SESCOOP/PB poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos deste pregão.  
8. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.  
9. Demais atribuições da Fiscalização, obrigações da Contratada e suas responsabilidades, estão descritas 
no Termo de Referência, anexo I deste Edital.    
10.Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 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.  
11. Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta online e, se necessário, aos sítios oficiais, 
para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento.  
12. Constatada a situação de irregularidade da Contratada quanto à documentação de habilitação, a mesma 
será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelos serviços já prestados, para, num prazo de 05 
(cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de aplicação da 
penalidade cabível e de rescisão contratual.   
13. Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão contratual, caso a Contratada não regularize sua situação quanto à manutenção da 
documentação apresentada quando da habilitação.   
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14. Persistindo a irregularidade, o SESCOOP/PB deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do 
contrato em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a 
ampla defesa.   
15. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, 
que porventura não tenha sido acordada no contrato.  
16. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.   
17. A empresa deverá informar no documento fiscal o período de realização dos serviços;   
  
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com o termo de referência, proposta, 
especificações, dentro do prazo contratado, havidos como peças integrantes do presente instrumento, 
cabendo à CONTRATADA, fornecer por sua conta ferramentas, máquinas, equipamentos, transportes e 
suprimentos indispensáveis à execução do serviço, bem como todos os materiais e toda mão-de-obra, 
necessários à perfeita execução dos serviços e mantendo profissionais competentes e experimentados, uma 
vez que responde pela boa prestação do serviço objeto deste contrato. 
2. Qualquer alteração das disposições e especificações constantes dos documentos mencionados nesta 
Cláusula, somente será executada depois de submetida por escrito à aprovação do CONTRATANTE e 
aprovada por este.  
3. A mudança de responsabilidade técnica do serviço será imediatamente submetida, por escrito, ao 
CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.   
4.A CONTRATADA dará início aos serviços a partir da assinatura deste Contrato.  

 
CLAUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO  
 
1. O contrato será acompanhado e fiscalizado por empregado designado para esse fim, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.  
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato deverão ser 
solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 
4.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. 
5. O representante do SESCOOP/PB 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 
6. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste contrato, se em 
desacordo com as especificações do Edital, Termo de referência e as Cláusulas Contratuais.  
7. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE; 
8. 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, 
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vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade do SESCOOP/PB ou de seus agentes e prepostos. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO:  
 
1.O recebimento do serviço será de acordo com as seguintes disposições: 
a) Quando o serviço contratado ficar inteiramente concluído mediante parecer técnico da fiscalização do 
serviço; 
b) Os serviços sejam executados pela CONTRATADA, satisfazendo todas as condições de recebimento; 
c) A critério da CONTRATANTE, desde que o prazo contratual se torne insuficiente, poderá ser concedido 
novo prazo para refazimento do serviço, caso este seja rejeitado. Se este novo prazo não for cumprido, a 
CONTRATADA poderá ser acionada conforme penalidades previstas em contrato. 
d) O recebimento definitivo do serviço contratado não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos financeiros necessários para execução do objeto do presente Contrato correrão às contas do 
orçamento do SESCOOP/PB nº3.1.02.02.05 - serviço e divulgação institucionais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES  
 
Na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA a assinar este instrumento, se negar a prestar os 
serviços objeto do presente contrato ou, ainda, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, o 
CONTRATANTE poderá optar pela adjudicação às licitantes remanescentes observadas a ordem de 
classificação e com os mesmos preços, condições e prazos oferecidos pela primeira classificada, 
sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA, à aplicação das seguintes penalidades: 
 
- multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do presente contrato; 
  
- suspensão, por até 2 (dois) anos, de qualquer participação em novas licitações do CONTRATANTE e de 
entidades a ele coligadas. 
 
Parágrafo Primeiro – Fica estipulado o percentual de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor do 
contrato, a título de multa, por cada dia de atraso na prestação do serviço que independa de culpa do 
CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Segundo - Após o 30º (trigésimo) dia, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, 
cumulativamente, à multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor deste instrumento. 
 
Parágrafo Terceiro - O valor das multas aplicadas será descontado do pagamento devido ou, se for o caso, 
será cobrado judicialmente. 
 
Parágrafo Quarto – Para aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada 
para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
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Parágrafo Quinto – As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicada isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo analista de comunicação do 
CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 
 
A inexecução, total ou parcial, pela CONTRATADA, do previsto neste Contrato, dará ao 
CONTRATANTE o direito de considerá-lo rescindido, mediante notificação prévia, independentemente 
de qualquer providência judicial ou extrajudicial, sujeitando-se às sanções previstas, garantida prévia e 
ampla defesa em processo administrativo, especialmente se houver: 
 

a) Não cumprimento de cláusulas deste Contrato; 
 

b) Cumprimento irregular de cláusulas deste Contrato; 
 

c) Cometimento reiterado de falhas na sua execução; 
 

d) A decretação de falência, pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil, a dissolução 
judicial ou liquidação extrajudicial da CONTRATADA; 

 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a cessão ou transferência total ou parcial de 

obrigações, sem a prévia autorização, por escrito, do contratante; 
 

f) A dissolução da sociedade. 
 
Parágrafo Único - Além das condições estipuladas no caput, ante a falta de interesse do 
CONTRATANTE na prestação dos serviços e demais obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
caberá rescisão contratual do presente instrumento, sendo assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
distratar o presente instrumento no todo ou em parte, a qualquer momento sempre que julgar pertinente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 meses, a contar da assinatura do presente contrato, 
podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro de João Pessoa/PB, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento. 
 
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, firmam as partes o 
presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) 
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testemunhas abaixo assinadas, cujo instrumento ficará arquivado na Seção competente das entidades 
signatárias. 
 

João Pessoa, _________ de _________________ de 2021. 

 

                                                                                               ______________________________ 
  ___________________________ 
   XXXX 
              Contratante                                                                 Contratada 
                      
                             
______________________________ 
XXXX 
              Contratante 

                    
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
NOME: 
RG: 
CPF: 
 
NOME: 
RG: 
CPF:     
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE, com sede ENDEREÇO DA SEDE DA LICITANTE, inscrita no 
CNPJ sob o número _______________, por seu representante legal abaixo assinado, credencia o(a) 
Senhor(a) ____________________, portador da Carteira de Identidade (RG) n.° ________ expedido pelo 
________ __, para representá-la junto ao SESCOOP/PB nos atos relacionados  com o Pregão Presencial 
n.º ________, podendo para tanto impugnar documentos e propostas de outros participantes, requerer o 
registro em ata das observações que entender relevantes, formular lances verbais, manifestar intenção de 
interpor ou desistir de recursos, assinar lista de presença e Atas, rubricar páginas de propostas e 
documentos, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que 
convier, pedir informações e, de um modo geral, praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, 
perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento. 
 
 
 
NOME DA CIDADE, ___ de ______________ de 2021. 
 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (COM FIRMA RECONHECIDA EM 
CARTÓRIO) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOME LEGÍVEL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA COM 
INDICAÇÃO DO ÓRGÃO EXPEDIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


