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CONCURSO PÚBLICO COM RESERVA DE VAGAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, C O N V O C A  os  
candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, situado à Avenida Pedro Jose 
Cardoso, 239 - Mezanino do Edifício Castro – Vila Paulista –Cubatão SP no dia 24/08/2021,  as 9:30 horas,  para fins 
de exames médicos pré-admissionais, conforme edital do Concurso Público n.º 01/2019.

Os candidatos deverão apresentar:
Documento de Identidade;
PIS

Caracterizará desistência do candidato:
- O não comparecimento no dia mencionado. 
- A não entrega dos resultados de exames admissionais ao Serviço de Saúde Ocupacional no prazo de 15 (Quinze) dias 

úteis após data de comparecimento determinada neste edital.

104 - ANALISTA I  – ASSISTENTE SOCIAL

NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO
POLIANA CRISTINA PRADO 6579 51º GERAL
ANDREZA PATRÍCIA SANTOS SILVA 1211 52º GERAL

105 - ESPECIALISTA EM SAUDE I  – PSICÓLOGO

NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO
DANIELLA CRISTINA MACHADO CAMARA BRAGA 6319 44º GERAL
MILENA TENÓRIO CUSTÓDIO DA SILVA 6208 46º GERAL
GISELLE DOS ANJOS MOTA 5564 47º GERAL

110- TEC NIVEL MEDIO – TÉCNICO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO
ADRIELLY APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 3667 37º GERAL

Cubatão, 20 de agosto de 2021

488º da Fundação do Povoado
72º da Emancipação

 
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO

Secretária Municipal de Gestão
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EXTRATO DE CONTRATO  

 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2021  
CONTRATADO: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP.
OBJETO: Registrar incorporação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP pela COMPANHIA DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, passando essa a suceder aquela na ex-
ecução dos serviços inerentes ao contrato que ora se adita.

DATA: 02/08/2021

Cubatão, 20 de agosto de 2.021.

RENATA ALMEIDA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE 

EXTRATO DE CONTRATO  

CONTRATO ADM Nº 007/2.021
CONTRATADO: TERRAPLENAGEM ARANTES LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de execução de compactação do pavimento existente com cobrimento asfáltico no 

Bairro Pilões no município de Cubatão-SP
PRAZO: 60 (Sessenta) dias.
VALOR GLOBAL: R$ 154.826,25
DATA: 13/08/2021

Cubatão, 20 de agosto de 2021.

RENATA ALMEIDA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA)

Sirvo-me do presente para cumprimentar vossas senhorias e por oportuno, CONVOCAR os Conselheiros titulares e 
suplentes nomeados através do Decreto Municipal 11.502 de 21 de julho de 2.021, recondução do biênio 2.019/2.021, para 
a reunião ordinária a realizar-se no dia 25 de agosto de 2.021, nos termos do art. 8º § 2º do REGIMENTO INTERNO, 
Decreto nº 11.005, de 10 de junho de 2019, para cumprir a pauta, nos termos seguintes:

Horário: 10 horas.
Local: Auditório na Biblioteca Municipal, sito à Avenida 9 de Abril, 1977, Centro-Cubatão/SP.
Pauta.
Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia do dia 28/07/2021;
Discussão sobre a possibilidade do COMDEMA atuar como Conselho Consultivo do Parque Cotia Pará;
Atualizar procedimentos dos Parques Perequê e Cotia Pará;
Reativação das atividades para o Município Verde Azul;
Atividades A3P;
Informes Gerais.

Atenciosamente,
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SANDRA REGINA FONSECA DE GODOI
Presidente

MARCELO KAZUO ONUKI
Vice-Presidente

NOTIFICAÇÃO SEMAS - 046/2021

Termo de Colaboração n° 006/2020
Processo Administrativo n° 8062/2020
Prezado Sr (a). Representante Legal do Lar Fraterno 
CNPJ: 51.642.759/0001-09

Endereço: Av. Joaquim Miguel Couto nº 1130 – Vila Couto - Cubatão

Email: entidadefraterno@hotmail.com
Notificamos a OSC para a devolução do valor relativo à glosa apontada pelo órgão gestor – Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEMAS, por meio do ofício 299/2021/SEMAS/rcp, encaminhado no dia 14 de junho de 2021.
Irregularidade: glosa apontada pelo órgão gestor, cujo valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) acrescidos correção 

monetária não ressarcidos pela OSC até a presente data. O prazo para atendimento a presente notificação é de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir da publicação desta. Decorrido o prazo sem que haja manifestação, serão aplicadas as penalidades 
cabíveis. 

Para mais informações ou dúvidas em relação à devolução supramencionada, solicitamos que seja enviado e-mail para 
assistencia.social@cubatao.sp.gov.br ou, ainda, pelos telefones de contato que seguem: (13) 3372-1162 e (13) 3361-8757, 
das 9h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min. 

NOTIFICAÇÃO SEMAS – 048/2021 

Termo de Colaboração – nº  020/2015 
Processo de Tomada de Contas Especial -  P.A. Nº 10.129/2020
Prezado Senhor  Representante Legal  da  Associação Cubatense de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Deficiente
CNPJ da OSC  - nº 51.643.385/0001-46
Endereço: Praça Mário dos Santos 460  – Sitio Cafezal  – CEP 11.505-010Cubatão/SP 
E-mail de contato da OSC:  acddpd@hotmail.com 

Assunto: notificamos a  Organização da Sociedade Civil  que o relatório final  da Tomada de Contas Especial está 
disponível para consulta presencial nas dependências do órgão gestor – Secretaria Municipal de Assistência Social – SE-
MAS, a partir de 23 de agosto de 2021, mediante agendamento prévio que pode ser feito via e-mail: assistencia.social@
cubatao.sp.gov.br  com cópia para dieps@cubatao.sp.gov.br  .

Irregularidade: Após a não apresentação da prestação de Contas por parte da OSC Associação Cubatense de Defesa 
dos  Direitos da Pessoa Deficiente dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente, à época da ocorrência dos fatos, 
foi aberto processo de Tomada de Contas Especial 10.129/2020, recém-finalizado pelo órgão gestor. 

Prazo: o prazo para consulta e defesa é de 20 (vinte) dias corridos, a partir da publicação desta. Decorrido o prazo 
sem que haja manifestação, o processo será encaminhando aos demais setores competentes para providências cabíveis. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 
VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ABERTA Nº 01/2021-SECOM

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO VEÍCULO DE COMUNICA-
ÇÃO ABERTA - DE EMPRESAS DE TVs ABERTAS 
DE ABRANGÊNCIA LOCAL/REGIONAL DE VEICU-
LAÇÃO COMERCIAL, COMUNITÁRIA E/OU EDU-
CATIVA E (COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO 
DE CUBATÃO) DESDE QUE AS MESMAS COM-
PROVEM POR MEIO DE ORGÃOS DE MEDIDOR 
DE AUDIÊNCIA ALCANCE MÉDIO DE 2 PONTOS, 
COM ANO DE EMISSÃO DE PELO MENOS 2018, VI-
SANDO À DIVULGAÇÃO REFERENTE ÀS AÇÕES 
MUNICIPAIS, SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
E DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID- 19 EM PROL 
DA POPULAÇÃO. 

PRAZO PARA ENTREGA DO ENVELOPE – 
DOCUMENTAÇÃO: da data de publicação deste Edital 
até da abertura da sessão 10/09/2021das 10h até às 16h 
(Horário Oficial de Brasília - DF) com o envelope que se 
refere ao item 6 (seis) do Edital na Secretaria de Comu-
nicação Social,  sito a Praça dos Emancipadores s/ nº, 2º 
Andar, Centro, Cubatão- SP.

 
Preâmbulo 
 
O Município de Cubatão, por intermédio da SE-

CRETARIA DE COMUNICAÇÃO, FAZ SABER a 
todos os interessados que se acha aberto neste Municí-
pio, o presente Edital – CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA CREDENCIAMENTO VEÍCULO DE COMU-
NICAÇÃO ABERTA Nº 01/2021-SECOM, referente ao 
credenciamento de empresas de TVs, a fim de efetuar a 
divulgação de referente às ações municipais, serviços de 
utilidade pública e das ações de combate à COVID-19, o 
qual será processado, no que couber, em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações sub-
sequentes, observadas as demais disposições aplicáveis à 
espécie, especialmente as exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, atendidas as especificações e forma-
lidades legais e infralegais. 

Os interessados deverão entregar documentação soli-
citada à Comissão de Credenciamento, na Secretaria Mu-
nicipal de Comunicação Social, das 10h às 16h (Horário 
Oficial de Brasília - DF) da data de publicação deste Edi-
tal até a abertura da sessão 10/09/2021das 10h até às 16h, 
com o envelope que se refere ao item 6 (seis) do Edital 
na Secretaria de Comunicação Social,  sito a Praça dos 
Emancipadores s/ nº, 2º Andar, Centro, Cubatão- SP. 

 
O Edital de Chamamento Público poderá ser adquiri-

do site: http://www.cubatao.sp.gov.br/ a partir da primeira 
publicação do presente (dia 20/08/2021 na edição 799 do 
Diário Oficial do Município).  

 
1 – DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLA-

RESCIMENTOS 
 
1.1.  Os pedidos de informações/esclarecimentos em 

relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e Anexos deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Comunicação Social, das 10h às 16h, por 
escrito, através do e-mail comissaochamamento@gmail.
com aos cuidados da Comissão de Credenciamento.

1.2. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá soli-
citar esclarecimentos ou providências em relação ao pre-
sente Edital de Chamamento Público, desde que o faça 
com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data fixada 
para abertura da sessão. 

Os pedidos de esclarecimentos serão dirigidos À au-
toridade que subscreveu o Edital, por intermédio da Co-
missão de Credenciamento pelo e-mail comissaochama-
mento@gmail.com;

 2 – DO OBJETO 
 
2.1. O presente Chamamento Público visa o creden-

ciamento e posterior contratação de empresas de TVs 
abertas local/regional COMERCIAL, COMUNITÁRIA 
E/OU EDUCATIVA, DESDE QUE AS MESMAS COM-
PROVEM POR MEIO DO IBOPE ALCANCE MÉDIO 
DE AUDIÊNCIA DE 2 PONTOS DE 2018 ATÉ O ANO 
VIGENTE, para a veiculação de inserções a partir da 
data de assinatura do contrato até 4 meses, a fim de efe-
tuar a divulgação referente às ações municipais, serviços 
de utilidade pública e das ações de combate à COVID-19.

2.1.1 TVs abertas (local/ Regional de veiculação 
comercial/ comunitária e/ou educativa): CHAMA-
MENTO PÚBLICO TVs abertas (local/ Regional de 
veiculação comercial, comunitária e/ou educativa) 
com abrangência no município de Cubatão desde que as 
mesmas comprovem por meio do ibope alcance médio de 
audiência de 2 pontos de 2018 até o ano vigente: o plano 
deverá contar com o total de 120 (cento e vinte) inser-
ções, sendo estimadas no mínimo 20 (vinte) inserções por 
emissora; caso o número de empresas credenciadas/ habi-
litadas seja inferior a 6 (seis) o número de inserções será 
alterado de acordo, ex.: (5) emissoras= 24 (vinte e quatro), 
4 (quatro) emissoras= 30 (trinta) inserções de 30 segun-
dos cada, e assim sucessivamente; nos períodos manhã, 
tarde e noite; fica determinado que o nº de inserções diá-
rias por emissora é de 4 (quatro) TVs local/regional (com 
abrangência no município de Cubatão) distribuídos com 
equidade e imparcialidade entre os veículos de comuni-
cação . FICA ESTABELECIDO QUE por ‘Período da 
manhã’ entenda-se entre 8h e 11h59; “período da tarde’ 
entre 12h e 17h e “período da noite” entre 18h e 20h30; 
os dias de inserção não serão necessariamente seqüentes 
podendo a Secretaria de Comunicação escolhê-los com 
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atencedência.

2.1.2 Fica determinado que conforme o nº de emis-
soras habilitadas seja inferior a 6 (seis) haverá mais dias 
de inserção,  quantidade de inserção por dia permanece 
inalterada (5).

 
2.3.  TVs- Os valores serão pagos às emissoras devi-

damente habilitadas, mediante tabela constante do anexo 
VIII (valores de acordo com período da inserção – ma-
nhã, tarde e noite), sendo os serviços autorizados pela 
Secretaria de Comunicação Social, utilizando a ficha de 
Publicidade. 

2.4. As despesas decorrentes desta licitação correrão 
por conta da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº. 113

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL

Classif. Funcional: 04.131.0002.2.031 Dotação: 113

3 – DA ENTREGA DO ENVELOPE 
 
3.1. O prazo de entrega dos documentos para o creden-

ciamento será da data da publicação do presente Edital 
até o dia da abertura da sessão data 09/09/2021, das 10h  
até às 16h (Horário Oficial de Brasília - DF);  

Os documentos devem ser entregues na Secretaria 
Municipal de Comunicação Social, para os membros da 
Comissão de Credenciamento, sito a Praça dos Emanci-
padores, s/nº– 2º Andar, Centro, na cidade de Cubatão, 
Estado de São Paulo. 

 
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar do presente procedimento ad-

ministrativo as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto, desde que estejam regularmente estabelecidas no 
país. 

 
4.1.1. Serão admitidas a participar do presente Cha-

mamento Público, as emissoras de TV comercial, comu-
nitária e/ou educativa com abrangência local e regional 
que tenham sintonia/audiência/público com abrangên-
cia no Município de Cubatão, e que comprovem por 
meio do ibope alcance médio de audiência de 2 pontos de 
2018 até o ano vigente,e, protocolarem, no prazo fixado, 
o envelope com a documentação mencionada no item 6 
(seis) deste Edital. 

 
4.2. Será vedada a participação de empresas: 
 
Não será admitida participação, neste certame licita-

tório, de pessoas físicas ou jurídicas:
- declaradas inidôneas por ato do poder público;
-com falência decretada em dissolução ou em liqui-

dação;
- suspensa de licitar e contratar com a Prefeitura de 

Cubatão;
- reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de 

sua constituição;
- enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Fe-

deral nº 8666/93 e suas alterações posteriores;
- cujos proprietários e/ou sócios exerçam um manda-

to eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos no 
artigo 29, inciso IX c/c art. 54, I, “a” e II, “a” da Consti-
tuição Federal;

- estrangeiras que não funcionem no país;  

5 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RE-
CURSOS 

 
5.1. A IMPUGNAÇÃO será dirigida à Comissão de 

Credenciamento pelo e-mail comissaochamamento@
gmail.com.

5.1.1.  Caberá a Comissão de Credenciamento julgar e 
responder à IMPUGNAÇÃO;

 a) Acolhida a impugnação, a Comissão analisará 
as providências a serem adotadas conforme o caso;

 b) As decisões das impugnações e as respostas 
aos pedidos de esclarecimento serão entranhados no pro-
cesso de chamamento e estarão disponíveis para consulta 
por qualquer interessado;

 c) a ausência de impugnação implicará na aceita 
tácita, pelos interessados, das condições previstas neste 
edital e em seus anexos.

 5.1.2. Divulgada a relação dos credenciados, as in-
teressadas poderão interpor RECURSO. 

a) A interposição de recurso referente aos atos do pro-
cedimento de credenciamento observará o disposto no 
art. 109, § 4º, da Lei nº 8666/93. 

b) Os recursos interpostos fora do prazo não serão co-
nhecidos.

 
5.2. O recurso será encaminhado à Comissão de Cre-

denciamento e poderá ser apresentado pelo e-mail comis-
saochamamento@gmail.com .

 
5.3. O recurso será encaminhado à autoridade supe-

rior (Secretaria de Comunicação) por intermédio da Co-
missão de Credenciamento, a qual poderá reconsiderar 
sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, de-
vendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recur-
so, sob pena de responsabilidade.  

 
5.4. A autoridade competente poderá atribuir efeito 

suspensivo ao recurso interposto, motivadamente e pre-
sentes razões de interesse público.

 
6 – DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIA-

MENTO (DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA) 
 
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
A empresa participante deverá apresentar o requeri-
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mento de credenciamento, conforme modelo do ANEXO 
II deste edital, preenchido de forma legível, sem emendas 
ou rasuras, e assinado pelo representante legal, acompa-
nhado dos seguintes documentos:

 
6.1.1. A documentação relativa à habilitação jurídica 

consiste em:  
 
a) Registro Empresarial na Junta Comercial, no caso 

de empresário individual ou Empresa Individual de Res-
ponsabilidade Limitada – EIRELI; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando  de  sociedade;  

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais ad-
ministradores, tratando-se de sociedades e empresários; 

d) Ato Constitutivo atualizado e registrado no Regis-
tro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de  Sociedade 
não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa 
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:   

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

6.2.2. Prova de Inscrição no cadastro de Contribuintes 
Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede do lici-
tante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto deste Chamamento; 

6.2.3. Prova de Regularidade para as Fazendas FEDE-
RAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL da sede da  interes-
sada, conforme segue:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 
relativa à sede da licitante, mediante a apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Re-
ceita Federal (RFB) pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federias e à Divida Ativa da União, inclusive os crédi-
tos tributários relativos às contribuições sociais (Portaria 
conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de outubro de 2014);

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual 
relativa ao domicílio ou à sede da licitante, que deverá ser 
comprovada através da apresentação da Certidão de Re-
gularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda 
ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida 
pela Procuradoria Geral do Estado.

- Prova de regularidade para com a Fazenda Muni-
cipal, relativa ao domicílio ou à sede da licitante, que 
deverá ser comprovada através da Certidão de Tributos 
Mobiliários.

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garan-

tia por Tempo de Serviço (FGTS), através da certidão de 
regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econô-
mica Federal;

- Prova de regularidade perante a Justiça do Traba-
lho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT) em conformidade com a Lei 12.440/2011;

As provas de regularidade deverão ser feitas por Cer-
tidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Nega-
tiva. As certidões poderão ser obtidas através do sistema 
eletrônico junto a internet, ficando a aceitação condicio-
nada à conformação de sua validade por parte da Comis-
são.

   Considera-se positiva com efeitos de negativa a cer-
tidão apresentada nos termos previstos   nos   artigos 206 
e 151 do Código Tributário Nacional.

6.3  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINAN-
CEIRA

a)      Certidão negativa de falência ou recuperação 
judicial/extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 
90 (noventa) dias da data final da apresentação do reque-
rimento;

 Se a interessada for cooperativa ou sociedade não em-
presária, a certidão mencionada na alínea ‘a’ deverá ser 
substituída por certidão negativa de ações de insolvências 
civil. Caso a interessada esteja em recuperação judicial 
ou extra/judicial, deverá ser comprovado o acolhimento 
do plano de recuperação judicial ou a homologação do 
plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso;

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 
data do requerimento de credenciamento;

Serão considerados aceitos, como na forma da lei, 
o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis as-
sim apresentados:

 SOCIEDADES ANÔNIMAS:
 - Publicados em Diário Oficial;
 ou publicados em jornal de grande circulação; ou 
por fotocópia registrada em Junta Comercial da sede 

da licitante.

 SOCIEDADES LIMITADAS
 - Fotocópia do Livro Diário, inclusive com os ter-

mos de abertura e de encerramento, devidamente regis-
trados e autenticados; ou

Fotocópia do Balanço Patrimonial e das Demonstra-
ções Contábeis devidamente registradas e autenticadas.

SOCIEDADES sujeitas ao regime estabelecido na 
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Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006
  Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte. “SIMPLES”:
 - Fotocópia do Livro Diário, inclusive com os ter-

mos de abertura e de encerramento, devidamente regis-
tradas e autenticadas; ou

 SOCIEDADES CRIADAS NO EXERCÍCIO 
DO CURSO:

 - Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamen-
te registrada e autenticada.

A empresa que não tiver alcançado os índices exigidos 
no Anexo V do Edital, será habilitada desde que tenha ca-
pital social ou patrimônio líquido equivalente a, no míni-
mo, 10% (dez por cento) do valor estimado proporcional 
da contratação a que se propôs.

6.4 DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVA-
ÇÕES

6.4.1. Declaração da licitante, sob as penas da lei, ela-
borada em papel timbrado e subscrita por seu represen-
tante legal, de que se encontra em situação regular peran-
te o Ministério do Trabalho, no que se refere ao disposto 
no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme 
modelo constante no Anexo III.

6.4.2. Declaração da licitante, sob as penas da lei, ela-
borada em papel timbrado e subscrita por seu represen-
tante legal, assegurando a inexistência de impedimento 
legal para licitar ou contratar com a Administração Pú-
blica Federal, Estadual ou Municipal, conforme modelo 
constante no Anexo IV.

6.4.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa 
de pequeno porte, declaração subscrita por representante 
legal da licitante, em conformidade com o modelo cons-
tante do Anexo VII, declarando seu enquadramento nos 
critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Fe-
deral nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas veda-
ções previstas no mesmo diploma legal.

6.4.4. Análise econômico-financeira conforme Anexo 
V.

6.5  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Certidão(ões) ou atestados(s), fornecido(s) por pesso-
a(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que compro-
ve(m), em qualquer quantidade, a capacidade de forneci-
mento de serviço(s) previsto(s) no objeto desta licitação 
em características genericamente compatíveis com o 
objeto licitado, conforme previsto no Anexo I- Termo de 
referência;

As certidão(ões) ou atestado(s) deverão ser apresen-
tados em papel timbrado, original ou cópia reprográfica 
autenticada, assinados por autoridade ou representante de 
quem os expediu, com a devida identificação do cargo.

c)         Serão admitidas a participar do presente Cha-

mamento Público, as emissoras de TV’s abertas que te-
nham sintonia com abrangência no Município de Cuba-
tão, que comprovem, por meio de documento emitido 
por órgãos de medidor de audiência, alcance médio de  
02(dois) pontos, com ano de emissão de pelo menos 2018, 
e que protocolarem, no prazo fixado, as documentações 
exigidas neste edital.

7 – DA ESTIPULAÇÃO DE PREÇOS E COM-
PROVAÇÃO DE SUA RAZOABILIDADE E COM-
PATIBILIDADE 

 
7.1. Os valores da TABELA constante do Anexo VIII 

são estipulados pela Secretaria de Comunicação, de acor-
do com média enviada por emissoras, que determinará 
quanto será pago por inserção; o valor será igual para 
cada emissora.

 
8 – DA ABERTURA DO ENVELOPE E DO JUL-

GAMENTO 
 
8.1.  A Comissão de Credenciamento decidirá so-

bre o requerimento de credenciamento no prazo máxi-
mo de 5 dias (cinco) dias úteis, contados da data final 
09/09/2021estabelecida no edital para apresentação da-
quele Requerimento, podendo prorrogar este prazo a cri-
tério da autoridade competente.

 Analisados os requerimentos, a Comissão elabo-
rará relatório, no qual constarão quais interessados foram 
credenciados e quais foram inabilitados.

 
8.1.1.  A comprovação da regularidade fiscal e traba-

lhista de microempresas, empresas de pequeno porte será 
exigida apenas para efeito de celebração do contrato. Não 
obstante, a apresentação de todas as certidões e documen-
tos exigidos para comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista será obrigatória na fase de credenciamento, 
ainda que apresentem alguma restrição ou impedimento, 
sendo que esta prerrogativa abrange apenas a regularida-
de fiscal e trabalhista da interessada enquadrada como 
microempresa, empresa de pequeno porte, não abrangen-
do os demais.

 A interessada habilitada nas condições do pará-
grafo anterior deverá comprovar sua regularidade fiscal 
e trabalhista, sob pena de descredenciamento no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados à partir do momento 
em que for convocada para assinatura do contrato/ rece-
bimento da O.S, podendo este prazo ser prorrogável por 
igual período, a critério da Administração.

 Constando o cumprimento dos requisitos e con-
dições estabelecidos no Edital, a interessada será creden-
ciada.

 
9 – DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO  

9.1. A empresa participante deverá apresentar o en-
velope, fechado e indevassável, conforme relacionado 
abaixo:  

 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HA-
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BILITAÇÃO (CREDENCIAMENTO)
  O envelope deverá estar sobrescrito com a titulação 

de seu conteúdo, nome e endereço da empresa participan-
te, número do Edital de Chamamento Público e número 
do processo administrativo. 

 
O prazo para entrega do envelope é da data da publica-

ção do presente Edital até a abertura da sessão 10/09/2021, 
após, respeitado o prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da 
abertura da sessão para eventuais impugnações, deven-
do a empresa participante  interessada  apresentar  todos  
os  documentos  de  habilitação, no horário das 10:00 as 
16:00 horas, no Município  de Cubatão,  para a Comissão 
de Credenciamento junto a Secretaria Municipal de Co-
municação Social, sito à Praça dos Emancipadores s/ nº, 
Centro, Cubatão

 
9.2. Ao apresentar os documentos de credenciada, a 

participante se obrigará aos termos do presente Edital de 
Chamamento Público. 

 
9.3. O Município de Cubatão não se responsabiliza 

por envelopes bem como outras documentações não en-
tregues no local, data, horário e condições definidas neste 
edital. 

 
10 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATA-

ÇÃO 
 
10.1. As empresas habilitadas serão convocadas por 

e-mail encaminhado pela Divisão de Comunicação da 
Secretaria Municipal de Gestão para, no prazo de 05 (cin-
co) dias corridos contados da data da convocação, assinar 
o Contrato, de acordo com a necessidade da SECOM. 

 
10.2. O Contrato deverá ser assinado por representan-

te legal, procurador, diretor ou sócio da empresa, devida-
mente acompanhado, respectivamente, de procuração ou 
Contrato Social e cédula de identidade. 

 
10.3. O Prazo para assinatura do Contrato poderá ser 

prorrogado uma vez, e dentro de 05 (cinco) dias corridos, 
desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso 
e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 
10.4. No ato da assinatura do contrato, a Contratada se 

obriga a assinar o Termo de Ciência e Notificação (Anexo 
IX), que o presente estará sujeito a remessa ao Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, caso seja selecionado. 

 
10.5. As empresas habilitadas serão indicadas pela 

Comissão de Credenciamento, pelo seu credenciamento 
o qual será submetido à homologação da autoridade com-
petente (Secretaria de Comunicação), ficando apta para 
a assinatura do respectivo termo entre a pessoa jurídica 
e a Administração Municipal cujo contrato tem o prazo 
máximo de execução de até 4 meses.  

 
10.7. TVs: Depois de homologado o credenciamento, o 

critério de contratação será distribuir em números iguais 
de inserções para todas as emissoras credenciadas (do to-

tal de 120 inserções), respeitando o valor estipulado pela 
Secretaria de Comunicação, como consta no anexo VIII 
de cada inserção, em cada emissora, no ato da assinatura 
do contrato;  

1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
11.1.  Manter, durante toda a vigência do contrato, em 

conformidade com as obrigações por ela assumidas, to-
das as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital de Credenciamento, devendo comunicar à Secreta-
ria de Comunicação, imediatamente, qualquer alteração 
que possa comprometer a manutenção da contratação. 

 
11.2.  Fornecer toda a mão-de-obra e equipamentos 

necessários à fiel e perfeita execução dos serviços. 
 
11.3.  Responder pela correção e qualidade dos ser-

viços, observando as normas éticas e técnicas aplicá-
veis, reparando, corrigindo, removendo, reconstruindo 
ou substituindo às suas expensas, no total ou em parte, 
esses serviços, quando se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções  resultantes da má execução ou do emprego 
de materiais inadequados. 

 
11.4.  Assistir à Secretaria de Comunicação em todas 

as áreas afetas ao objeto da contratação. 
 
11.5.  Garantir o cumprimento do contrato, executan-

do o seu objeto conforme estabelecido. 
 
11.6.  Arcar com todas as despesas relativas aos en-

cargos tributários, fiscais, previdenciários, securitários e 
trabalhistas, que incidam ou venham incidir sobre a pres-
tação dos serviços. 

 
11.7.  Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, 

emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre os 
serviços contratados, bem como cumprir,  rigorosamente,  
todas  as  obrigações  trabalhistas, previdenciárias e aci-
dentárias relativas ao pessoal que empregar para a execu-
ção dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, 
acordos ou dissídios coletivos. 

 
11.8.   Responsabilizar-se única, integral e exclusiva-

mente, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, 
de qualquer natureza que causar à Contratante ou a tercei-
ros, provenientes da  execução  do objeto da contratação, 
respondendo por si ou por seus sucessores, ficando ainda 
sob sua responsabilidade, a fidelidade das informações a 
serem prestadas.  

11.9   LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS

11.9.1 CLÁUSULA ****: DA PROTEÇÃO DE DA-
DOS PESSOAIS

11.9.1.1. A CONTRATADA se compromete a proteger 
os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e 
o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa na-
tural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive 
nos meios digitais, garantindo que:
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11.9.1.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de 
acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos 
Artigos 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se subme-
terão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular;

11.9.1.1.2. O tratamento seja limitado às atividades 
necessárias ao atingimento das finalidades de execução 
do contrato e do serviço contratado, utilizando-o, quando 
seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou no 
exercício regular de direito, por determinação judicial ou 
por requisição da ANPD;

11.9.1.1.3. Em caso de necessidade de coleta de dados 
pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, 
esta será realizada mediante prévia aprovação do CON-
TRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA 
por obter o consentimento dos titulares e os dados cole-
tados só poderão ser utilizados na execução dos serviços 
especificados neste contrato, e em hipótese alguma po-
derão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

11.9.1.1.3.1 Eventualmente, as partes podem ajustar 
que a Secretaria a qual está vinculado o contrato será a 
responsável por obter o consentimento dos titulares, ob-
servadas as demais condicionantes do item 1.1.3 acima;

11.9.1.1.4. Os sistemas que servirão de base para ar-
mazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um 
conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas 
que regulamentam a utilização da Tecnologia de Infor-
mação e Comunicação no Governo Municipal;

11.9.1.1.5. Os dados obtidos em razão desse contrato 
serão armazenados em um banco de dados seguro, com 
garantia de registro das transações realizadas na apli-
cação de acesso e adequado controle de acesso baseado 
em função e com transparente identificação do perfil dos 
credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir 
inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca 
apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, veda-
do o compartilhamento desses dados com terceiros;

11.9.1.1.6. Encerrada a vigência do contrato ou não ha-
vendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, 
sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interrom-
perá o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados 
pelo CONTRATANTE e, em no máximo 30 (trinta) dias, 
sob suas instruções e na medida do determinado elimi-
nará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 
porventura existentes, seja em formato digital ou físico, 
salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os da-
dos para cumprimento de obrigação legal ou outra hipó-
tese da LGPD.

11.9.1.2. A CONTRATADA dará conhecimento for-
mal aos seus empregados das obrigações e condições 
acordadas nesta subcláusula, inclusive no tocante à Políti-
ca de Privacidade e no quanto disposto no Código Civil e 
na Lei Geral de Proteção de Dados, cujos princípios deve-
rão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais 
de que trata a presente cláusula.

11.9.1.3. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às 
bases de dados que contenham ou possam conter dados 
pessoais ou segredos de negócio implicará para a CON-
TRATADA e para seus prepostos - devida e formalmente 
instruídos nesse sentido - o mais absoluto dever de sigilo, 
no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) 

anos contados de seu termo final.
11.9.1.4. A CONTRATADA cooperará com o CON-

TRATANTE no cumprimento das obrigações referentes 
ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD 
e na Lei e Regulamentos

de Proteção de Dados em vigor e também no atendi-
mento de requisições e determinações do Poder Judiciá-
rio, Ministério Público e demais órgãos de controle ad-
ministrativo.

11.9.1.5. A CONTRATADA deverá informar imedia-
tamente à Secretaria a qual está vinculado o contrato, 
quando receber uma solicitação de um Titular de Dados, 
a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de respon-
der qualquer solicitação em relação aos Dados Pessoais 
do solicitante, exceto nas instruções documentadas pelo 
CONTRATANTE ou conforme exigido pela LGPD E 
Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

11.9.1.6. A CONTRATADA deverá manter contato 
formal com o CONTRATANTE, através da Secretaria 
a qual está vinculado o contrato, no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que 
implique violação ou risco de violação de dados pessoais, 
para que este possa adotar as providências devidas, na hi-
pótese de questionamento das autoridades competentes.

11.9.1.7. Eventuais responsabilidades das partes serão 
apuradas conforme estabelecido neste contrato e também 
de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da 
Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018.

12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
12.1.  Proporcionar à credenciada condições para a fiel 

execução do objeto contratado. 
 
12.2.  Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços pres-

tados em desacordo com as obrigações assumidas pela 
Credenciada. 

 
12.3.  Notificar a Credenciada, por escrito, acerca da 

aplicação de penalidade, garantindo-lhe a  prévia defesa. 
 
12.4.  Prestar as informações e os esclarecimentos que 

venham a ser solicitados pela credenciada. 
 
12.5.  Fornecer o material a ser exibido, já em produto 

final, sem necessidade de alterações ou ajustes. 
 
12.6.  Efetuar o pagamento à credenciada no prazo e 

condições estipuladas no item 16 deste Edital. 
 
12.7.   A autoridade gestora da despesa habilitará, jun-

to à Contratada, servidores autorizados a  emitir requisi-
ções de fornecimento ou ordens de serviço, fiscalizando e 
atestando as faturas apresentadas pela Contratada. 

  
13 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INA-

DIMPLEMENTO  

13.1. Pelo atraso injustificado na execução das obri-
gações decorrentes do contrato, conforme artigo 86 da 
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Lei nº 8666./93, o contratado estará sujeito às seguintes 
multas:

13.1.1 Multa moratória, calculada no percentual de 1 
(hum) por cento sobre o valor do serviço em mora, por dia 
de atraso até o limite de 05 dias; 10% de 6 a 30 dias de 
atraso e acima disso 30% do valor da nota.

13.1.2 A multa do subitem anterior será acrescida de 
5 (cinco) por cento ao dia, incidente á partir do 31º (trigé-
simo primeiro) dia de atraso, sobre o valor do serviço em 
mora, até o limite de 60 (sessenta) dias;

13.2 A aplicação das multas não impede que a con-
tratante rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
demais sanções previstas neste Edital.

13.3. O descumprimento das obrigações contratu-
ais, inclusive sua inexecução, conforme artigo 87 da Lei 
8.666/93, às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas 
aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a 
contratante;

13.3.2. Multa de até 5 (cinco) por cento sobre o valor 
correspondente aos serviços, caracterizada como inexe-
cução parcial, de forma proporcional à obrigação inadim-
plida;

13.3.3. Multa de até 30 (trinta) por cento sobre o valor 
total contratado, em caso de inexecução total da obriga-
ção assumida, sem prejuízo da cobrança de multa mora-
tória nos termos previstos neste Edital;

13.3.4. Suspensão temporária de participação em li-
citação e impedimento de contratar com o Órgão contra-
tante por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdu-
rarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação perante a própria auto-
ridade que aplicou a penalidade, a ser concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuí-
zos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior.

13.4. Também fica sujeito às penalidades do artigo 87, 
incisos III e IV, da Lei 8.666/93, o contratado que, em 
razão do contrato administrativo:

13.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por prati-
car, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;

13.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar 
os objetivos do credenciamento; e

Demonstre não possuir idoneidade para contratar com 
a Administração em virtude dos atos ilícitos praticados.

13.5. As sanções de multas poderão ser aplicadas jun-
tamente com as demais sanções.

13.6. As sanções de impedimento de contratar com 
o órgão contratante e declaração de inidoneidade para 
contratar com a Administração Pública acarretam o des-
credenciamento do contratado, enquanto perdurarem os 

efeitos da sanção.

13.7. A aplicação de qualquer das penalidades pre-
vistas realizar-se-á em processo administrativo que as-
segurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, 
observando-se procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993.

13.8. A critério da Secretaria Municipal de Finanças, e 
após o devido processo de apuração, respeitado o direito 
ao contraditório e a ampla defesa, e com a concordância 
da empresa, o valor devido será calculado e descontado 
da importância que a empresa tenha a receber do MUNI-
CÍPIO DE CUBATÃO. Não havendo pagamento, o valor 
será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a 
processo executivo. 

 
13.9. Os valores referentes às multas e demais impor-

tâncias, quando não ressarcidas pela CONTRATADA, 
serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo,  divulgado  pelo  Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que 
legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata 
die e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) 
ao ano. 

14 – DO DESCREDENCIAMENTO 
 
14.1.  O descredenciamento poderá decorrer de solici-

tação do credenciado ou decisão do Órgão Credenciador 
(Comissão de Credenciamento), assegurando ao contradi-
tório ampla defesa.

O descredenciamento dar-se-á:

14.2. Por solicitação escrita do credenciado à Comis-
são, sendo que o descredenciamento somente será defe-
rido se não houver contrato vigente com o Credenciador. 
Caso haja contrato vigente, aplicam-se primeiramente os 
procedimentos de recisão contratual.

Por decisão do Órgão Credenciador:

14.2.1 Em caso de aplicação, ao Contratado, de sanção 
de impedimento de contratar com o Órgão Contratante 
ou de declaração de inidoneidade para contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos 
da sanção. 

Nessa hipótese, após o decurso dos efeitos da sanção 
o interessado poderá requerer novamente seu credencia-
mento, desde que atendidos todos os requisitos previstos 
no Edital vigente.

Por razões de interesse público, na forma do artigo 78, 
inciso XII, da Lei nº 8.666, de 1993, desde que não preju-
dique a premissa da não excludência do credenciamento. 

O Termo de Descredenciamento será publicado no 
Diário Oficial do Município de Cubatão.

 
14.3. A qualquer tempo poderá ser apresentada denún-

cia do Contrato pelos credenciados, obedecida a antece-
dência mínima de 10 (dez) dias para a interrupção dos 
serviços. 
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15 – DA VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
 
15.1. O prazo de vigência será contado a partir da data 

da assinatura do contrato até 4 meses. 
 
16 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
16.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, 

contados do aceite da Nota Fiscal/fatura pelo(s) servi-
dor(es) responsável(eis) ou Comissão designada pela au-
toridade competente da Prefeitura pelo acompanhamento 
e fiscalização da execução do contrato, identificados com 
nome, função/cargo, Secretaria Municipal corresponden-
te e data da assinatura, com autorização do superior hie-
rárquico imediato, desde que devidamente regularizados.

16.2. Os pagamentos serão efetuados por depósito em 
conta ou transferência bancária, cabendo a CONTRA-
TADA apresentar documento para esta finalidade devi-
damente preenchido e que acompanhe a nota fiscal ou 
incluir as informações bancárias na nota fiscal, ficando 
a cargo da CONTRATADA a despesa bancária corres-
pondente.

16.3. Os pagamentos somente serão realizados se a 
CONTRATADA estiver regular perante o INSS, FGTS, 
Tributos Federais e Municipais, Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ, Justiça do Trabalho (CNDT) e 
recolhimentos de encargos sociais.

16.4. Na eventualidade de aplicação de multa prevista 
no item PENALIDADES, esta deverá ser recolhida ante-
riormente ao pagamento da parcela vinculada ao evento 
cujo descumprimento der origem à aplicação de penali-
dade ou, a critério da Administração e após o devido pro-
cesso de apuração, respeitado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa, e com a concordância da empresa, o 
valor devido será calculado e descontado do pagamento 
da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der 
origem à aplicação da penalidade.

16.5. No caso de irregularidade na emissão de do-
cumentos por parte da CONTRATADA, tais como nota 
fiscal, medição, guias de recolhimento, certidões, conta 
bancária, entre outros, o prazo de pagamento será conta-
do a partir de sua apresentação e aceite, desde que devi-
damente regularizados.

16.6. Caso haja atraso por parte da CONTRATADA 
acerca do cumprimento do objeto contratual, o prazo 
de pagamento começará a fluir somente após concluído 
o procedimento de penalização que tramitará em autos 
próprios e, em caso de aplicação de multa, o prazo de 
pagamento iniciará após o recolhimento da multa.

16.7. O pagamento cujo vencimento recair em sábado, 
domingo, feriados, inclusive bancário e ponto facultati-
vo, será liquidado no primeiro dia útil seguinte, sem que 
assista à Contratada qualquer tipo de atualização mone-
tária.

16.8. O índice a ser utilizado para fins de atualização 
monetária em caso de eventual atraso no pagamento que 
tenha dado causa o Município de Cubatão, será o Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA - 
IBGE.

16.9. A Contratada deverá apresentar a(s) Nota(s) Fis-
cal(is) correspondente(s) ao objeto, contendo as seguintes 
informações:

PROCESSO N.º ___________________________________
CHAMAMENTO N.º________________-______________ 
NOTA DE EMPENHO N.º___________________________
CONTRATO N.º_______________

 17 – DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
17.1. Em caso de REVOGAÇÃO deste Credencia-

mento serão observadas as disposições da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações; 

 
17.2.  As normas disciplinadoras deste credenciamen-

to serão interpretadas em favor da  ampliação do número 
de empresas interessadas, respeitada a igualdade de opor-
tunidade entre as credenciadas, desde que não compro-
metam o interesse público, a finalidade e a segurança do 
credenciamento. 

 
17.3. O resultado deste credenciamento e os demais 

atos pertinentes a ele, sujeitos à publicação, serão divul-
gadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Cuba-
tão no endereço eletrônico http://www.cubatao.sp.gov.br/

17.4. Os casos omissos do presente edital serão solu-
cionados pela Comissão de Credenciamento e Secretaria 
de Comunicação.

17.5. É facultada à Comissão, em qualquer fase do 
procedimento de credenciamento, a promoção da diligên-
cia destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo.

17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edi-
tal e seus Anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-
-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem prazos em 
dias de Expediente da Administração.

17.7. O desatendimento de exigências formais não 
essenciais não importará o indeferimento do credencia-
mento, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e interesse público.

 
17.8.  A CREDENCIANTE divulgará em seu sitio 

eletrônico a lista de interessadas consideradas CREDEN-
CIADAS e INABILITADAS, podendo de acordo com a 
necessidade, interesse,  oportunidade  e conveniência dos 
serviços, convocá-las através de seus dados cadastrados 
e pela imprensa oficial, a fim de se efetuar a distribuição/
redistribuição dos serviços. 
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 18 – DOS ANEXOS 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIA-

MENTO; 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO SO-

BRE TRABALHO DE MENORES; 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊN-

CIA DE FATO IMPEDITIVO; 
ANEXO V – ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA; 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRA-

MENTO COMO “ME” ou “EPP”
ANEXO VIII -  LISTA DE PREÇOS
ANEXO IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
  
Cubatão, * de * de 2021
 
 GUILHERME AMARAL BELO NOGUEIRA
Secretário de Comunicação Social

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA

 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021- SECOM 
– CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDEN-
CIAMENTO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO 
ABERTA - DE EMPRESAS DE TVs ABERTAS DE 
VEICULAÇÃO COMERCIAL, COMUNITÁRIA E/
OU EDUCATIVA DE ABRANGÊNCIA LOCAL/RE-
GIONAL (COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO 
DE CUBATÃO) DESDE QUE AS MESMAS COM-
PROVEM POR MEIO DO IBOPE ALCANCE MÉ-
DIO DE AUDIÊNCIA DE 2 PONTOS DE 2018 ATÉ 
O ANO VIGENTE, VISANDO À VEICULAÇÃO DE 
DIVULGAÇÃO REFERENTE ÀS AÇÕES MUNICI-
PAIS, SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E DAS 
AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 .      

           
1. OBJETO: Chamamento Público visa o credencia-

mento e posterior contratação de empresas de TVs para 
a veiculação de inserções nas TVs de VEICULAÇÃO 
COMERCIAL, COMUNITÁRIA E/OU EDUCATIVA 
(LOCAL/REGIONAL (COM ABRANGÊNCIA NO MU-
NICÍPIO DE CUBATÃO) desde que as mesmas compro-
vem por meio do ibope alcance médio de audiência de 
2 pontos de 2018 até o ano vigente,a partir da data de 
assinatura do contrato até 4 meses, a fim de efetuar a divul-
gação referente às ações municipais, serviços de utilidade 
pública e das ações de combate à COVID-19. A Secretaria 
de Comunicação é a responsável pelo envio dos vídeos 
a serem veiculados, produzidos por equipe especializada 
e, disponibilizados em formato QuickTime em codec DN-
xHD, tipo 1080p 220/185/175/ 10-bit 29.97 fps com legenda 
queimada no vídeo ou ainda de acordo com as necessida-
des técnicas específicas de cada emissora.

1.1. TVs Local de VEICULAÇÃO COMERCIAL, 
COMUNITÁRIA E/OU EDUCATIVAe TVs da Bai-
xada Santista de VEICULAÇÃO COMERCIAL, CO-

MUNITÁRIA E/OU EDUCATIVA (com abrangência 
no município de Cubatão) DESDE QUE AS MESMAS 
COMPROVEM POR MEIO DO IBOPE ALCANCE 
MÉDIO DE AUDIÊNCIA DE 2 PONTOS DE 2018 
ATÉ O ANO VIGENTE, : o plano deverá contar com 
o total de 120 (cento e vinte) inserções, sendo estimadas 
no mínimo 20 (vinte) inserções por emissora; caso o nú-
mero de empresas credenciadas/ habilitadas seja inferior 
a 6 (seis) o número de inserções será alterado de acordo, 
ex.: (5) emissoras= 24 (vinte e quatro), 4 (quatro) emisso-
ras= 30 (trinta) inserções de 30 segundos cada, e assim 
sucessivamente; nos períodos manhã, tarde e noite; fica 
determinado que o nº de inserções diárias por emissora é 
de 4 (quatro) TVs local e TVs da Baixada Santista (com 
abrangência no município de Cubatão) desde que as mes-
mas comprovem por meio do ibope alcance médio de 
audiência de 2 pontos de 2018 até o ano vigente, distri-
buídos com equidade e imparcialidade entre os veículos 
de comunicação . FICA ESTABELECIDO QUE por ‘Pe-
ríodo da manhã’ entenda-se entre 8h e 11h59; “período 
da tarde’ entre 12h e 17h e “período da noite” entre 18h 
e 20h30; os dias de inserção não serão necessariamente 
seqüentes podendo a Secretaria de Comunicação escolhê-
-los com antecedência.

O valor a ser despendido será igualitário entre as 
empresas habilitadas de TVs local/regional de VEI-
CULAÇÃO COMERCIAL, COMUNITÁRIA E/
OU EDUCATIVA (com abrangência no município de 
Cubatão) para prestação deste serviço. Referência 
anexo VIII.

VALOR TOTAL ESTIMADO DESTE CONTRATO 
SERÁ DE R$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito 
mil reais)
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ANEXO II
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

Objeto: Chamamento Público Nº 01/2021- SECOM para Credenciamento de empresas emissoras de TVs abertas 

Local/regional de VEICULAÇÃO COMERCIAL, COMUNITÁRIA E/OU (com abrangência no Município de Cubatão) 

DESDE QUE AS MESMAS COMPROVEM POR MEIO DO IBOPE ALCANCE MÉDIO DE AUDIÊNCIA DE 2 PON-

TOS DE 2018 ATÉ O ANO VIGENTE, visando à veiculação de divulgação referente às ações municipais, serviços de 

utilidade pública e das ações de combate à COVID-19.  

 

Edital de Chamamento Público Nº 01/2021  - SECOM

 

(razão  social)                    ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº_________________,com  sede ________________

_______________, vem  requerer  a Comissão de Credenciamento, seu credenciamento para prestação do serviço de 

veiculação de divulgação referente às ações municipais e serviços de utilidade pública PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO ACERCA DO PERÍODO PANDÊMICO,  declarando  total concordância com as condições estabelecidas 

no Edital de chamamento público Nº 01/2021- SECOM.  

 

Declaro, ainda, sob as penas da lei, que cumpro plenamente os requisitos, para o credenciamento, previsto 

no referido Edital e que não me enquadro em nenhuma das vedações impostas.  

 

 

Local, data  

 

Nome e assinatura  

 Município de Cubatão 
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
 
 
Declaro, para todos os fins e efeitos de direito, sob as penas da lei, que nossa empresa atende ao disposto no art. 7º, 

XXXIII, da Constituição Federal.  
 
“XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a meno-

res de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 
 
  
 
Cubatão, ____ de _______________ de 2021. 
 
 
 
___________________________________________ 
Assinatura 

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Usar papel timbrado da empresa)   
 

 (Nome da empresa) ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________________, por 

intermédio de seu representante da empresa legal o (a) Sr (a) ___________________________, portador 

(a) da Carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF nº ___________________________, 

DECLARA que: 

 

1)  Não  possui  proprietário,  sócios  ou  funcionários  que  sejam  servidores  ou  dirigente  de  órgão  ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação; 

 

2)  Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinida-

de, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de servidores ou dirigente de órgão ou entidade contratante 

ou responsável pela licitação. 

______________________,_____de________de 2021. 

     
_________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO V 
ANÁLISE ECÔNOMICO-FINANCEIRA

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de liquidez corrente - LC, liquidez geral - LG e 
solvência geral - SG.

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

LG = Ativo Circulante  (+)  Realizável a Longo Prazo     
Passivo Circulante  (+)  Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas 
as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez Corrente – Índice maior ou igual a 1,00
Liquidez Geral – Índice maior ou igual a 1,00
Solvência Geral – Índice maior ou igual a 1,00

Local, data.
_____________________________________
Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/RG/CPF/Cargo/Carimbo do CNPJ)

ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

“CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIA-
MENTO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ABERTA DE 
EMPRESAS DE TVs ABERTAS DE ABRANGÊNCIA 
LOCAL/REGIONAL DE VEICULAÇÃO COMERCIAL, 
COMUNITÁRIA E/OU EDUCATIVA (COM ABRAN-
GÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO) DESDE QUE 
AS MESMAS COMPROVEM POR MEIO DO IBOPE AL-
CANCE MÉDIO DE AUDIÊNCIA DE 2 PONTOS DE 2018 
ATÉ O ANO VIGENTE, VISANDO À DIVULGAÇÃO 
REFERENTE ÀS AÇÕES MUNICIPAIS, SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA E DAS AÇÕES DE COMBATE À 
COVID-19.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MU-
NICÍPIO DE CUBATÃO, com sede na Praça dos Emancipa-
dores, s/nº, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
__________________, doravante designada CONTRA-
TANTE e de outro lado a empresa (RAZÃO SOCIAL), 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º (...) estabelecido na (ENDE-
REÇO), neste ato representada por (NOME COMPLETO) 
portador da Cédula de Identidade RG n.º (...), domiciliado na 
(ENDEREÇO) doravante designada CONTRATADA, após 
este último declarar que conhece e aceita todas as especifica-
ções do Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 01/2021- 

SECOM, processo n.º 2678/2021, datado de (      ), têm justos 
e contratados, os serviços ali previstos, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Contratação de empresas 

de TVs abertas de abrangência local/regional com VEICU-
LAÇÃO COMERCIAL, COMUNITÁRIA E/OU EDUCA-
TIVA (com abrangência no município de Cubatão) DESDE 
QUE AS MESMAS COMPROVEM POR MEIO DO IBO-
PE ALCANCE MÉDIO DE AUDIÊNCIA DE 2 PONTOS 
DE 2018 ATÉ O ANO VIGENTE, visando à veiculação de 
campanhas realizadas pela administração pública referente a 
ações municipais e serviços de utilidade pública e de combate 
á COVID-19.

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – contratação de empresas de 

TVs abertas de abrangência local/regional VEICULAÇÃO 
COMERCIAL, COMUNITÁRIA E/OU EDUCATIVA (com 
abrangência no município de Cubatão): o plano deverá contar 
com o total de 120 (cento e vinte) inserções, sendo estima-
das no mínimo 20 (vinte) inserções por emissora; caso o nú-
mero de empresas credenciadas/ habilitadas seja inferior a 6 
(seis) o número de inserções será alterado de acordo, ex.: (5) 
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emissoras= 24 (vinte e quatro), 4 (quatro) emissoras= 30 (trin-
ta) inserções de 30 segundos cada, e assim sucessivamente; 
fica determinada que o nº de inserções diárias por emissora 
é de 4 (quatro)TVs (LOCAL/REGIONAL) distribuídos com 
equidade e imparcialidade entre os veículos de comunicação 
. FICA ESTABELECIDO QUE por ‘Período da manhã’ en-
tenda-se entre 8h e 11h59; “período da tarde’ entre 12h e 17h 
e “período da noite” entre 18h e 20h30; os dias de inserção 
não serão necessariamente seqüentes podendo a Secretaria de 
Comunicação escolhê-los com antecedência. A Secretaria de 
Comunicação é a responsável pelo envio dos vídeos a serem 
veiculados, produzidos por equipe especializada e, disponi-
bilizados em formato QuickTime em codec DNxHD, tipo 
1080p 220/185/175/ 10-bit 29.97 fps com legenda queimada no 
vídeo ou ainda de acordo com as necessidades técnicas espe-
cífica de cada emissora.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A Secretaria de Comuni-
cação será responsável pelo envio do conteúdo a ser veiculado 
para emissoras, e, inclusive fará as solicitações de quais dias e 
horários tem preferência que ocorram as veiculações. Correrá 
por conta da CONTRATADA, todas as despesas relativas a 
encargos trabalhistas, previdenciários, transportes de pessoal 
e equipe e quaisquer outras decorrentes da execução do objeto 
do presente ajuste. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: O prazo 

de vigência do contrato será do período da data de assinatura 
do contrato até 4 meses. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS: Os 

valores serão pagos de acordo com os serviços autorizados 
pela Secretaria de Comunicação, respeitando o valor pré- es-
tabelecido em tabela de Anexo VIII. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado 
em 30 (trinta) dias, contados do aceite da Nota Fiscal/fatura 
pelo(s) servidor(es) responsável(eis) ou Comissão designada 
pela autoridade competente da Prefeitura pelo acompanha-
mento e fiscalização da execução do contrato, identificados 
com nome, função/cargo, Secretaria Municipal corresponden-
te e data da assinatura, com autorização do superior hierárqui-
co imediato, desde que devidamente regularizados.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos serão efe-
tuados somente em depósito em conta, cabendo a CONTRA-
TADA apresentar documento para esta finalidade devida-
mente preenchido e que acompanhe a nota fiscal ou incluir 
as informações bancárias na nota fiscal, ficando a cargo da 
CONTRATADA a despesa bancária correspondente.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os pagamentos somente 
serão realizados se a CONTRATADA estiver regular peran-
te o INSS, FGTS, Tributos Federais e Municipais, Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, Justiça do Trabalho 
(CNDT) e recolhimentos de encargos sociais.

PARÁGRAFO QUARTO – Na eventualidade de aplica-
ção de multa prevista no item PENALIDADES, esta deverá 
ser recolhida anteriormente ao pagamento da parcela vincu-
lada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação 

de penalidade ou, a critério da Administração e após o devido 
processo de apuração, respeitado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa, e com a concordância da empresa, o valor 
devido será calculado e descontado do pagamento da parcela 
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à apli-
cação da penalidade.

PARÁGRAFO QUINTO – No caso de irregularidade na 
emissão de documentos por parte da CONTRATADA, tais 
como nota fiscal, medição, guias de recolhimento, certidões, 
conta bancária, entre outros, o prazo de pagamento será con-
tado a partir de sua apresentação e aceite, desde que devida-
mente regularizados.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso haja atraso por parte da 
CONTRATADA acerca do cumprimento do objeto contra-
tual, o prazo de pagamento começará a fluir somente após 
concluído o procedimento de penalização que tramitará em 
autos próprios e, em caso de aplicação de multa, o prazo de 
pagamento iniciará após o recolhimento da multa.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento cujo vencimen-
to recair em sábado, domingo, feriados, inclusive bancário e 
ponto facultativo, será liquidado no primeiro dia útil seguin-
te, sem que assista à Contratada qualquer tipo de atualização 
monetária.

PARÁGRAFO OITAVO - O índice a ser utilizado para 
fins de atualização monetária em caso de eventual atraso no 
pagamento que tenha dado causa o Município de Cubatão, 
será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA - IBGE.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS PARA PA-
GAMENTO: As despesas decorrentes deste contrato corre-
rão à conta da dotação: nº 113

 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Classif. Funcional: 04.131.0002.2.031 Dotação: 113

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CON-
TRATADA: 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Manter, durante toda a vi-

gência do contrato, em conformidade com  as obrigações  por  
ela  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qua-
lificação  exigidas  no  Edital  de Credenciamento,  devendo  
comunicar  a  Diretoria  de  Criação  e  Publicidade,  imedia-
tamente,  qualquer alteração que possa comprometer a manu-
tenção da contratação. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Fornecer toda a mão-de-o-

bra e equipamentos necessários à fiel e  perfeita execução dos 
serviços. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Responder pela correção 

e qualidade dos serviços,  observando  as  normas éticas  e  
técnicas  aplicáveis,  reparando,  corrigindo,  removendo,  re-
construindo  ou  substituindo  às  suas expensas,  no  total  ou  
em  parte,  esses  serviços,  quando  se  verificarem  vícios,  
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defeitos  ou  incorreções resultantes da má execução ou do 
emprego de materiais inadequados. 

 
PARÁGRAFO QUARTO – Assistir à Secretaria de Co-

municação em todas as áreas afetas ao objeto da contratação. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Garantir o cumprimento  do  

contrato,  executando  o  seu  objeto  conforme estabelecido. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Arcar com todas as despesas 

relativas aos encargos tributários, fiscais, previdenciários, se-
curitários e trabalhistas, que incidam ou venham incidir sobre 
a prestação dos serviços. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Responsabilizar-se por todos 

os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas in-
cidentes sobre os serviços contratados, bem como cumprir, 
rigorosamente, todas as obrigações trabalhistas, previdenci-
árias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a 
execução dos serviços, inclusive as decorrentes de conven-
ções, acordos ou dissídios coletivos.  

PARÁGRAFO OITAVO – Responsabilizar-se única, inte-
gral e exclusivamente, em qualquer caso, por todos os danos e 
prejuízos, de qualquer natureza que causar à Contratante  ou  
a  terceiros,  provenientes  da execução do objeto da  contra-
tação,  respondendo  por  si ou por  seus  sucessores,  ficando 
ainda  sob  sua responsabilidade, a fidelidade das informações 
a serem prestadas. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CON-
TRATANTE: 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Proporcionar à Credencia-

da condições para a fiel execução do objeto contratado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Rejeitar, no todo ou em 

parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações 
assumidas pela Credenciada. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Notificar a Credenciada, 

por escrito,  acerca  da  aplicação  de  penalidade, garantindo-
-lhe a prévia defesa. 

 
PARÁGRAFO QUARTO – Prestar as informações e os 

esclarecimentos que venham a ser solicitados pela credenciada. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Fornecer o material a  ser  exi-

bido,  já  em  produto  final,  sem  necessidade  de alterações 
ou ajustes. 

 
PARÁGRAFO SEXTO – Efetuar o pagamento à Creden-

ciada no prazo e condições estipuladas no item 16 do Edital. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – A autoridade gestora da des-

pesa habilitará, junto à Contratada, servidores autorizados a 
emitir requisições de fornecimento ou ordens de serviço, fis-
calizando e atestando as faturas apresentadas pela Contratada. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS: 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pelo atraso injustificado na 
execução das obrigações decorrentes do contrato, conforme 
artigo 86 da Lei nº 8666./93, o contratado estará sujeito às se-
guintes multas:

PARÁGRAFO SEGUNDO - Multa moratória, calculada 
no percentual de 10 (dez) por cento sobre o valor do serviço 
em mora, por dia de atraso até o limite de 30 dias;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa do subitem anterior 
será acrescida de 5 (cinco) por cento ao dia, incidente á partir 
do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, sobre o valor do ser-
viço em mora, até o limite de 60 (sessenta) dias;

PARÁGRAFO QUARTO - A aplicação das multas não 
impede que a contratante rescinda unilateralmente o contrato 
e aplique as demais sanções previstas neste Edital.

PARÁGRAFO QUINTO - O descumprimento das obri-
gações contratuais, inclusive sua inexecução, conforme artigo 
87 da Lei 8.666/93, às seguintes penalidades:

PARÁGRAFO SEXTO - Advertência por faltas leves, as-
sim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significa-
tivos para a contratante;

PARÁGRAFO SÉTIMO - Multa de até 5 (cinco) por cen-
to sobre o valor correspondente aos serviços, caracterizada 
como inexecução parcial, de forma proporcional à obrigação 
inadimplida;

PARÁGRAFO OITAVO - Multa de até 30 (trinta) por cen-
to sobre o valor total contratado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, sem prejuízo da cobrança de multa 
moratória nos termos previstos neste Edital;

PARÁGRAFO NONO -Suspensão temporária de partici-
pação em licitação e impedimento de contratar com o Órgão 
contratante por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

PARÁGRAFO DÉCIMO- Declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, en-
quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida sua reabilitação perante a própria au-
toridade que aplicou a penalidade, a ser concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resul-
tantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no subitem anterior.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- Também fica 
sujeito às penalidades do artigo 87, incisos III e IV, da Lei 
8.666/93, o contratado que, em razão do contrato administra-
tivo:

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Tenha sofrido 
condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Tenha praticado 
atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento; 
e

Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude dos atos ilícitos praticados.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- As sanções de mul-
tas poderão ser aplicadas juntamente com as demais sanções.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO- As sanções de im-
pedimento de contratar com o órgão contratante e declaração 
de inidoneidade para contratar com a Administração Pública 
acarretam o descredenciamento do contratado, enquanto per-
durarem os efeitos da sanção.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- A aplicação de qual-
quer das penalidades previstas realizar-se-á em processo ad-
ministrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 
ao contratado, observando-se procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993.

 CLÁUSULA NONA – DA INTERRUPÇÃO OU 
RESCISÃO DO CONTRATO – Este contrato poderá ser 
interrompido ou rescindido nas hipóteses constantes dos arti-
gos 57 e 58 da Lei Federal nº 8.666/1993, com a  redação  da  
Lei  Federal  nº  8.883/1994,  observando-se  as  condições  
relativas  a  valores  previstas  nos referidos dispositivos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – constituem ainda motivos para 

sua rescisão: 
 
a)  Superveniência de caso fortuito ou de força maior, nos 

termos da legislação civil; 
b)  A inobservância de quaisquer das obrigações estipu-

ladas; 
c)  A inadimplência da CONTRATANTE; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Este contrato será regido 

pela Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VALOR DO 

CONTRATO É DE R$ ********

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA- RECISÃO CON-
TRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O contrato poderá ser res-
cindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666, de 
1993, mediante expressa motivação nos autos e assegurando o 
contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de rescisão unila-
teral por inexecução total ou parcial do contrato, o contratado 
reconhece os direitos do Contratante, sem prejuízo da aplica-
ção das sanções previstas neste Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão unilateral por 
ato do Contratante, acarreta as seguintes conseqüências, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital:

Execução da garantia contratual, se houver, para ressarci-
mento da Administração, e dos valores das multas e indeni-
zações devidos;

Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite 
dos prejuízos causados à Administração.

PARÁGRAFO QUARTO – O contrato também poderá 
ser rescindido por acordo entre as partes, reduzido a termo, 
desde que haja conveniência para o Contratante e não prejudi-
que a saúde dos beneficiários atendidos pelos serviços presta-
dos pelo Contratado.

PARÁGRAFO QUINTO – Estando em processo de apu-
ração de irregularidades na prestação de seus serviços, o con-
tratado não poderá solicitar a recisão, enquanto não concluído 
o processo de apuração.

PARÁGRAFO SEXTO – A rescisão administrativa ou 
amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fun-
damentada da autoridade competente, observando o devido 
processo legal.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Em caso de rescisão, os servi-
ços em curso deverão ser concluídos por parte do contratado, 
salvo nos casos de expressa manifestação técnica e adminis-
trativa do Contratante.

PARÁGRAFO OITAVO – A rescisão não eximirá o 
contratado das obrigações assumidas em relação a serviços 
executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe 
possam ser imputadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO: Fica 
eleito o foro da Comarca da Cubatão para dirimir quaisquer 
dúvidas a respeito deste contrato que não sejam solucionadas 
de comum acordo entre as partes, com prévia renúncia de 
qualquer outro. 

 
Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, 

ajustado, é lavrado o presente em 03 (três) vias igual forma 
e teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 
pelas partes e pelas testemunhas abaixo. 

Pelo que eu _____ digitei, assino _______ e dato. 

Cubatão, aos  .. de  ..... de 2021
                                                 
  
GUILHERME AMARAL BELO NOGUEIRA
Secretário de Comunicação 
 
 
____________________________ 
CONTRATADA 
 
 
Testemunhas:  
 
1)  _____________________________  
CPF: 
 
2)  _____________________________ 
CPF: 
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ‘ME” OU ‘EPP” – PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empre-

sa__________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº__________

______________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto 

nos  incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos  §§ 4º e seguintes todos do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto 

de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, para participar do procedimento licitatório do 

Chamamento nº 01/2021, realizado pelo Município de Cubatão.

Local, data.

_____________________________________
Assinatura do Responsável Legal

(Nome Legível/RG/Cargo/Carimbo do CNPJ)

ANEXO VIII
LISTA DE PREÇOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2021  - SECOM P.A  2678/2021
PROPOSTA DE PREÇOS 
  
Nome da Proponente: 
Endereço:
Cidade: 
Estado: 
Telefone:   
E-Mail: 
CNPJ:  Inscrição Estadual: 
 
Conforme estipulado no Chamamento Público Nº 01/2021-SECOM, propomos: 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO TVs abertas Comercial, Comunitária e/ou Educativa (local/ Regional com abran-

gência no município de Cubatão): o plano deverá contar com o total de 120 (cento e vinte) inserções, sendo estimadas 
no mínimo 20 (vinte) inserções por emissora; caso o número de empresas credenciadas/ habilitadas seja inferior a 6 (seis) 
o número de inserções será alterado de acordo, ex.: (5) emissoras= 24 (vinte e quatro), 4 (quatro) emissoras= 30 (trinta) 
inserções de 30 segundos cada, e assim sucessivamente; nos períodos manhã, tarde e noite; fica determinado que o nº de 
inserções diárias por emissora é de 4 (quatro) TVs local/regional (com abrangência no município de Cubatão) distribuídos 
com equidade e imparcialidade entre os veículos de comunicação . FICA ESTABELECIDO QUE por ‘Período da manhã’ 
entenda-se entre 8h e 11h59; “período da tarde’ entre 12h e 17h e “período da noite” entre 18h e 20h30; os dias de inserção 
não serão necessariamente seqüentes podendo a Secretaria de Comunicação escolhê-los com antecedência. A Secretaria 
de Comunicação é a responsável pelo envio dos vídeos a serem veiculados, produzidos por equipe especializada e, dispo-
nibilizados em formato QuickTime em codec DNxHD, tipo 1080p 220/185/175/ 10-bit 29.97 fps com legenda queimada 
no vídeo ou ainda de acordo com as necessidades técnicas específica de cada emissora.

ESTIMADO VALOR MÁXIMO A SER DESPENDIDO COM ESSE CONTRATO DE R$ 448.000,00 (Quatro-
centos e quarenta e oito mil reais)
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TABELA DE PREÇOS E REFERENCIAIS: (120 INSERÇÕES)

MANHÃ: 1.500,00
TARDE:R$ 2.000,00
NOITE: R$ 9.000,00
TOTAL DE 120 INSERÇÕES

                  
4 INSERÇÕES DIÁRIAS SENDO, 1 MANHÃ, 2 TARDE E 1 NOITE

DE ACORDO COM O Nº DE DIAS

Nº EMISSORAS HABILITADAS TOTAL DE INSERÇÕES POR 
EMISSORA (120 TOTAL GERAL)

Nº DE DIAS COM 4 
INSERÇÕES DIÁRIAS

TOTAL DE INSERÇÕES
PERÍODO MANHÃ

TOTAL DE INSERÇÕES
PERÍODO TARDE

TOTAL DE INSERÇÕES
PERÍODO NOITE

6 (SEIS) 20 5 5 10 5

5 (CINCO) 24 6 6 12 6

4( QUATRO) 30 7,5* 8 14 8

3 ( TRÊS) 40 10 10 20 10

2 (DUAS) 60 15 15 30 15

1 (UMA) 120 30 30 60 30

Obs.: Na simulação com 4(quatro) empresas habilitadas o núme-
ro de dias não é inteiro (7,5*), no entanto para o número de inserções ser compatível 
 os 3 períodos serão executados integralmente por 7 dias e no oitavo dia serão feitas apenas duas inserções (uma no perí-
odo da manhã e outra no período da noite).

MANHÃ: 1.500,00

TARDE:R$ 2.000,00

NOITE: R$ 9.000,00

120 INSERÇÕES TOTAL

ESTIMATIVA DE EMPRESAS 
HABILITADAS

Multiplicada pelo n de inserções 
do período da manhã (1)

Multiplicada pelo n de inserções 
do período da tarde (2)

Multiplicada pelo n de inserções do 
período da noite(3)

Valor Total de acordo nº de empresas 
habilitadas

6 (SEIS) 6x R$1.500,00x5= R$ 45.000,00 6x R$2000,00x10= R$ 
120.000,00 6x R$ 9.000,00x5=R$270.000,00 R$ 435.000,00

5 (CINCO) 5x R$ 1.500,00x6= R$ 45.000,00 5x R$ 2.000,00x12= R$ 
120.000,00 5x R$ 9.000,00x6= R$ 270.000,00 R$ 435.000,00

4 (QUATRO) 4x R$ 1.500,00x8= R$ 48.000,00 4x R$ 2.000,00x14= R$ 
112.000,00 4x R$ 9.000,00x8= R$ 288.000,00 R$ 448.000,00

3 (TRÊS) 3x R$ 1.500,00x10=R$ 45.000,00 3x R$ 2.000,00x20= R$ 
120.000,00 3x R$ 9.000,00x10= R$ 270.000,00 R$ 435.000,00

2 (DOIS) 2x R$1.500,00x15= 45.000,00 2x R$ 2.000,00x30= R$ 
120.000,00 2x R$ 9.000,00x15= R$ 270.000,00 R$ 435.000,00

1 (UM) 1x R$ 1.500,00x30= 45.000,00 1x R$ 2.000,00x60= R$ 
120.000,00 1x R$ 9.000,00x30= R$ 270.000,00 R$ 435.000,00

 

 
Nº de emissoras x valor do período x total de 

inserções
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ANEXO IX
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
CONTRATADO: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujei-

tos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente 
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 
Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declara-
ção(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 

recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

GUILHERME AMARAL BELO NOGUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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