
 
 
 
 

República Federativa do Brasil 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ 
Divisão de Compras, Licitações e Contratos 

 
DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI EQUIPE PROFISSIONAL MÍNIMA PARA EXECUÇÃO DO OBETO EM TELA 

ANEXO XI 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2019 – PMSMM-RJ 

 
 
OBJETO: Contratação por um período de 12 meses, de serviços audiovisuais para atender as Secretarias 
Municipais de Santa Maria Madalena, na forma constante do anexo que acompanha o presente. É de se 
esclarecer que os serviços a que se destina a presente contratação têm o objetivo de promover a veiculação 
em canal de televisão regional: entrevistas, notícias, propagandas institucionais, campanhas e anúncios de 
interesse da administração pública municipal, além de garantir a cobertura para fins de registros e arquivos 
de imagens e som das ações concernentes a programas e eventos realizados pelas secretarias municipais e 
seus órgãos e setores, atendendo a no mínimo, as seguintes especificações dos serviços a serem 
executados, conforme solicitado no processo nº 3173/19, Edital do Pregão Presencial nº 028/2019 e seus 
anexos. 

 

 
A empresa, ______ (razão social completa), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______, localizada na ____________ 
(endereço completo), DECLARA na data da apresentação da proposta do Pregão Presencial para Registro de 
Preços n° 028/2019, possuir EQUIPE PROFISSIONAL MÍNIMA PARA EXECUÇÃO DO OBETO EM TELA, 
CONFORME ABAIXO: 

 
A  Equipe deverá ser composta conforme abaixo e com os respectivos vínculos comprovados com a empresa:  
(Esta comprovação de vínculo(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de 
empregado e/ou do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços e/ou do(s) contrato(s) de trabalho 
por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico 
entre a licitante e o(s) profissional(is) qualificado(s), sendo todos os contratos e/ou qualquer outro 
instrumento devidamente Registrado em Cartório competente. Caso o sócio da empresa seja o profissional 
competente, o contrato social da licitante comprovará o vínculo). 

  

CATEGORIA NOME DO PROFISSIONAL QUALIFICAÇÃO 

a) 1 Cinegrafista;   Diploma e/ou certificado 

b) 1 Auxiliar de cinegrafista;   Diploma e/ou certificado 

c) 1 Editor de imagem/finalização;   Diploma e/ou certificado 

d) 1 Editor de texto;   Diploma e/ou certificado 

e) 1 Diretor de estúdio/programa;   Diploma e/ou certificado 

f)  1 Operador de teleprompter;   Diploma e/ou certificado 

g) 1 Operador de áudio;   Diploma e/ou certificado 

h) 1 Apresentador/locutor;   Diploma e/ou certificado 

i)  1 Repórter/produtor;   Diploma e/ou certificado 

j)  1 Técnico em computação gráfica   Diploma e/ou certificado 

l)  1 Operador de VANT (Drone) habilitado 

junto ao DECEA 
  Diploma e/ou certificado 



 
 
 
 

República Federativa do Brasil 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ 
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Observações: 
1) Deverá(ão) ser(em) anexado(s) o(s) Diploma(s) e/ou Certificado(s) de conclusão do(s) Profissional(is) 
elencado(s).  
2) A comprovação de vínculo(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de 
empregado e/ou do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços e/ou do(s) contrato(s) de trabalho 
por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico 
entre a licitante e o(s) profissional(is) qualificado(s), sendo todos os contratos e/ou qualquer outro 
instrumento devidamente Registrado em Cartório competente. Caso o sócio da empresa seja o profissional 
competente, o contrato social da licitante comprovará o vínculo). 

 
 

 

 
__________, ____ de _________ de 2019. 

 
 
 

______________________________ 
Representante legal da empresa 

Nome Legível: 
RG: 
CPF: 

 
 
Observações:  
1. A Declaração em tela deverá ser entregue pelo credenciado ao Presidente da CPL, dentro do Envelope “C” – 
“Habilitação”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


