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PROJETO BÁSICO 02/2021/CC



DO OBJETO

O objeto desta Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, II, é a contratação de serviço de natureza comum em assinatura anual de banco de imagens e vídeos, por meio digital (internet), para o fornecimento de permissão para o download de fotos/imagens e vídeos para uso irrestrito nos materiais impressos, televisivos e eletrônicos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
DA JUSTIFICATIVA

A contratação de assinaturas de BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS visa atender às necessidades de ilustração e manutenção de nossas redes sociais, pois, é por meio da oferta desses serviços que obtemos imagens ou fotografias e vídeos prontos e seguros, preservando o direito autoral e que poderão ser usadas em trabalhos na área de design, comunicação, publicidade e propaganda. Na Coordenadoria de Comunicação Social essa ferramenta é de suma relevância, visto ser suporte fundamental para a construção de postagens nas referidas redes sociais e nas ilustrações de matérias jornalísticas. Daí a necessidade da contratação ser realizada de forma continuada, indo ao encontro ao contexto das Resoluções números 85 e 215, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com foco no Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Gestão 2021/2022, que preveem ações voltadas para a ampliação dos canais de comunicação com os públicos interno e externo, levando a esses públicos, informações sobre os direitos e deveres dos cidadãos, campanhas de conscientização e orientação em linguagem visual acessível, leve e objetiva, justificando assim, a referida contratação, destinada ao cumprimento da obrigação constitucional de dar publicidade aos atos e procedimentos institucionais e, ainda, buscar maior aproximação entre a instituição e a sociedade, por meio das redes sociais.
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Diante da relevância dos trabalhos produzidos pela Coordenadoria de Comunicação Social em produção de campanhas, anúncios, materiais educativos, site na internet, divulgação externa de projetos e eventos, mídias sociais, dentre outros, faz-se necessário o uso de fotos, ilustrações, imagens e vídeos com qualidade profissional.
	Por ser inviável a produção de tais fotos e vídeos no Tribunal de Justiça (custos com produção, equipamento, pessoal, treinamento, know-how exigido etc.), a melhor alternativa em termos de custo e praticidade são os bancos digitais de imagem e vídeo, que fornecem fotos e vídeos com qualidade e em conformidade com as leis relativas a direitos autorais.
	O objeto deste Projeto Básico não se refere à cobertura fotográfica (fotojornalismo), bem como enquanto produtora de vídeos do cotidiano da instituição, como as sessões de julgamentos, matérias jornalísticas de serviços prestados pelo Poder Judiciário e eventos do Tribunal de Justiça.
	A Coordenadoria de Comunicação conta com equipe de jornalistas que produzem as fotos jornalísticas, não suprindo a necessidade de fotos e vídeos publicitários tão utilizados em campanhas e eventos institucionais.
	Os eventos e campanhas lançados pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, inclusive com grande alcance nas mídias sociais, vêm aumentando a cada ano, juntamente com a visibilidade do Órgão. Diante disso, verifica-se a importância da multiplicidade de imagens com alta resolução, para que possam ser tratadas e ampliadas sem a perda da qualidade, assim, como de vídeos para suprir tais demandas.


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

O serviço compreende, mediante assinatura anual, o fornecimento de permissão para o download de fotos/imagens e vídeos para uso irrestrito nos materiais impressos, televisivos e eletrônicos do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Das especificações:
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As fotos e imagens devem ter caráter PUBLICITÁRIO / JORNALÍSTICA e devem atender a trabalhos de direção de arte e criação para peças impressas e eletrônicas de divulgação e, também, para criação de materiais para TV (vinhetas e artes em geral); entende-se por fotos publicitárias aquelas elaboradas com o objetivo de transmitir conceitos e ideias, com forte apelo visual, e com caráter de divulgação.
	O site tem que disponibilizar uma versão em português, uma vez que a linguagem jurídica é muito particular em cada país, dificultando assim a aquisição de figuras que representem o objeto específico.


Variedade de temas

As imagens	devem abordar temas variados, sendo	pelo	menos	os seguintes:
	Abstrato: ex. representação de ideias, através de imagens representadas por cores, linhas e superfícies, de uma maneira não representacional;
	Negócios: ex. ambientes de trabalho, reuniões, escritório;


	Tecnologia, transportes: ex. computadores, equipamentos, telefones, veículos;

Conceitos: ex. competição, perigo, comunicação, qualidade, segurança, sucesso, ajuda, amor, amizade;
	Pessoas: ex. representação de atividades, sentimentos e situações variadas;
	Saúde / alimentação: ex. imagens relacionadas a alimentos, comidas, mantimentos, bem estar e tratamento médico, clínico, cirurgião;
	Objetos: imagens de qualquer coisa material, mercadorias, bens de consumo. Ex. equipamentos em geral, instrumentos musicais, objetos de escritório, ferramentas, dentre outros, com fundo branco;
	Geral: ex. natureza, alimentos, arquitetura, transportes.
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	Ilustrações: imagens ilustradas sobre temas diversos;

	Justiça: imagens ilustradas e fotos que representem o universo judiciário. Ex: advogado, toga, processo, juiz, tribunal, símbolos da Justiça etc.
	Artes: ilustrações e obras expressivas que possam servir como plano de fundo ou referência visual para projetos;
	Ciência:	imagens	que	ilustrem	procedimentos	científicos	e	/	ou relacionados à pesquisas;
	De época / Vintage: símbolos históricos e objetos históricos;


Esporte / Lazer: atividades esportivas em geral, tanto a prática de exercícios como a recreação, diversão;
Ilustrações / Clip-Art: fotografias, diagramas, mapas, desenhos outros elementos gráficos, protegidos por direito autoral que podem ser recortados e incorporados a outros trabalhos (peças institucionais / publicitárias);
Industrial: figuras que mostram equipamentos (maquinário) e atividades econômicas relacionadas ao desenvolvimento da informática;
Religião: imagens de conjuntos de sistemas culturais e de crenças, simbologia relacionada a espiritualidade, cultos e pessoas ligadas à fé ou que representem a cultura ligada a uma doutrina;
Vetores: imagens que sirvam como ícones e/ou que sejam construídas em forma de curva de bézier (curva utilizada em diversas aplicações gráficas como o ilustrator, photoshop e Corel Draw);
	Brasil: imagens que retrate a cultura brasileira, de pessoas com características do povo brasileiro e ainda, imagens de localidades brasileiras.

Produção

Fotos com modelos profissionais (personagens);
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	Iluminação adequada (que possibilite contraste, definição e boa leitura da

foto);

	Alta definição de imagem e foco;


	Alta definição no contraste de cores;


	Ilustrações com qualidade profissional;


	Fotos com autorização do modelo;


	Produção em vários países, inclusive o Brasil.



Qualidade de imagem das fotos e ilustrações

Tamanho mínimo do arquivo: 10 MB;

	Tamanho aproximado de impressão: A3 com 300dpi.



Tipo de licença

Imagens Royalty Free, com uso permitido sem apresentação de crédito da empresa fornecedora nos materiais;
	Uso por tempo ilimitado das imagens aplicadas a trabalhos realizados durante o período de vigência da assinatura;
	Autorização	para	recorte, manipulação	digital,	aplicação	de	efeitos, alterações de cor e fusão das imagens com outras, sendo do banco ou não;
	Uso das imagens nos seguintes materiais:

Materiais Impressos para comunicação interna (Cartazes, livros, revistas, folders, e-mail institucional para servidores e magistrados, arte para Intranet, mídias sociais e etc.);
	Materiais Impressos para comunicação externa (Cartazes, livros, revistas, folders, Portal do Poder Judiciário, etc.);
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	Internet (Banners, layout, animações, hotsites);


	Televisão (Artes para vinhetas, matérias e programas em geral) sem restrições de limite de audiência estimada;
	Produtos multimídia (DVD, CD-ROM, etc.);


	Vídeos publicitários em alta resolução, com qualidade mínima de 1080p (1920x1080) e temas diversos.

Quantidade de imagens disponíveis

A assinatura deve compreender um banco com um quantitativo mínimo de
	(dezoito milhões) de imagens e os vídeos de 3.000.000 (três milhões).


Tipo de assinatura

Período:	ANUAL

	Downloads: quantidade mínima de 2.500 imagens/fotos e de 200 vídeos.


	Acesso:	Ilimitado a quantidade de login/usuário;



. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Fornecer acesso ilimitado de fotos e vídeos para download, conforme especificado;
	Fornecer e manter, durante o período de vigência do Contrato, suporte técnico com pronto atendimento em horário comercial via e-mail e/ou por meio de central telefônica com vistas à solução de eventuais problemas, falhas e dúvidas na operacionalização do site;
	Solucionar dúvidas a respeito do contrato, bem como sobre aspectos técnicos relacionados ao uso das imagens e vídeos no processo de download;
	Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso;
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	Não cobrar direitos autorais e de utilização das imagens/vídeos, a serem disponibilizados por meio do instrumento contratual;
	Responder pelas imagens/vídeos fornecidos que venham a ter problemas por violação de direitos autorais;
	Disponibilizar para download apenas fotografias/imagens e vídeos que possam ser utilizadas pelo CONTRATANTE sem restrição de publicidade em território brasileiro, na internet e por tempo indeterminado;
	Fornecer todo material necessário aos serviços em formato digital (listas de imagens/fotos e vídeos);
	A Contratada é responsável direta pela execução do objeto deste Projeto Básico;
	Em caso de problemas no site, a Contratada terá o prazo de 4 (quatro) horas para que as falhas técnicas sejam solucionadas na página, sobretudo quando houver impossibilidade de realização da quantidade mínima de downloads diários, devendo restabelecer integralmente a operacionalização do site no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.


DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

	Realizar,	por	meio	da	Coordenadoria	de	Comunicação,	a	abertura	e	o acompanhamento dos chamados técnicos que deverão se formalizados via e-mail;
	Efetuar os pagamentos em conformidade com as normas de execução financeira e orçamentária.
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DO PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá liberar o acesso ao download das imagens/fotos e vídeos em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da nota de empenho.


FORMA DE RECEBIMENTO

– provisoriamente – liberação do acesso ao download do objeto do presente Termo.

	– definitivamente – após verificação e comprovação de que o objeto está de acordo com as especificações contidas no Termoem questão.


DOS CUSTOS E DA FORMA DE PAGAMENTO


O CONTRATANTE pagará pelos serviços prestados até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao mês da realização dos serviços em parcela única, mediante apresentação de nota fiscal do fornecimento devidamente atestados pelo setor competente.
	O valor global do contrato será de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).


	Junto com o documento fiscal, a empresa contratada deverá apresentar:



	Certidão Negativa de Débito relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), dentro do prazo de validade;
	Certidão Negativa relativa a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) Conjunta com a inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dentro do prazo de validade;
	Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, dentro da validade;
	Certidão de Negativa junto à Procuradoria Geral do Estado, dentro da validade;
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	Certidão de Falência e Concordata;
	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).


DAS SANÇÕES

Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA, ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
	Advertência;

	Multa:


	1,5% (um e meio por cento), por dia, limitado ao prazo de 4 (quatro) dias, sobre o valor total do contrato, nos casos de:

	impossibilidade de realização dos downloads diários;


	impossibilidade de acesso ao banco de dados da CONTRATADA;


	0,5% (meio por cento), por dia, limitado ao prazo de 4 (quatro) dias, sobre o valor total do contrato, pela não atualização semanal das imagens conforme disposto no Item 3.5, alínea f;
	1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por ocorrência notificada, em caso de descumprimento de quaisquer outras obrigações que não tenham sido previstas nesta Cláusula, após reincidência formalmente notificada pelo Contratante;
	No caso de atraso injustificado por prazo superior ao estabelecido nas alíneas a e b, do item 10.1.2, com aceitação do presente objeto pela Administração, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
	No caso de atraso injustificado por prazo superior ao estabelecido nos itens a e b, do item 10.1.2, com a não aceitação do objeto pela Administração, restará caracterizada a inexecução do contrato, hipótese em que serão aplicadas as sanções previstas nas
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	Em caso de inexecução parcial da obrigação, será aplicada multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato;
	20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo das demais consequências oriundas da rescisão unilateral da avença;

	Impedimento de licitar e contratar com o Estado e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos corridos, sem prejuízo das demais penalidades legais, conforme art. 7º da Lei 10.520/2002.
	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.


	O descumprimento de quaisquer dos itens previstos no item 4.1.1 pode causar rescisão unilateral do contrato, a critério da CONTRATANTE, tendo em vista que caracteriza não-cumprimento do objeto.
	O cometimento reiterado de descumprimentos injustificados na execução do objeto poderá configurar a inexecução total da obrigação com a rescisão unilateral do ajuste e a aplicação da penalidade prevista na alínea "f" do item 10.1.2.
	As sanções previstas nos itens 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.4 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
	O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo TJMT à CONTRATADA, ou cobrado judicialmente.
	Todas as penalidades serão registradas no SICAF.


	Os instrumentos de defesa prévia e de recursos eventualmente interpostos pela CONTRATADA deverão ser instruídos com os documentos hábeis à prova das alegações neles contidas.

DA VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses a contar da disponibilização do acesso ao TJMT.
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DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO


O acompanhamento e a fiscalização da execução do presente contrato serão feito pela servidora Glaucianny da Silva Araújo Melo, matrícula 15020, CPF 673.192.381-87, nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/93, competindo-lhe tomar todas as providências, de modo assegurar que este seja executado com as cláusulas avençadas. Em caso de substituição, ficará a cargo do servidor Nadja Vasques, matrícula 22458.

Código do APLIC

O código do APLIC desta contratação 411345-4.



Cuiabá – MT, 18 de março de 2021.



Assinatura Digital
 	Mariane de Oliveira Weissheimer	
Coordenadora de Comunicação Social da Presidência do TJMT
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TABELA DE PREÇOS




GETTY IMAGENS

ORÇAMENTO FEVEREIRO/MARÇO 2021

R$ 7.900,00

CONTRATO 003/2020 - BNDS

VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2023

R$ 37.500,00

CONTRATO 2018/096.0 – CÂMARA DOS DEPUTADOS

VIGENTE ATÉ 2/7/2021

R$ 14.509,00

BANCO DE
PREÇOS (média)

REALIZADO EM 18.03.2021

R$ 12.480,19
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ANEXO I


ORÇAMENTO GETTY IMAGES E PREÇOS PÚBLICOS
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ANEXO II


DOCUMENTOS DA EMPRESA GETTS IMAGES
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