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REQUISIÇÃO 

Considerando a intenção de tornar a atuação deste Poder Legislativo mais 

transparente e acessível aos cidadãos do Município de Inácio Martins por meio 

do acompanhamento ao vivo das Sessões Legislativas; considerando que a 

pandemia da COVID-19 deixou ainda mais evidente a necessidade de que o 

acesso remoto ao trabalho do Poder Legislativo seja eficaz, inclusive para 

transmissão de outros atos, como audiências públicas; e considerando a 

dificuldade encontrada para a realização de tal transmissão em razão de que 

os equipamentos existentes nesta Câmara não possibilitam transmissão das 

sessões com qualidade, entendem necessária a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA que preste serviço de locação dos equipamentos necessários a 

realização de transmissões de sessões e outros atos do Poder Legislativo 

que se entenda adequado e ainda dê assistência (mesmo que remota) nos 

trabalhos a serem realizados, especialmente aos servidores que operarão 

tais equipamentos. 

Entendemos que deve ser fixada a necessidade de que as gravações das 

sessões ocorram na integra, sem interrupções ou cortes, com equipamentos 

modernos e de qualidade de imagem em alta definição (Full HD) com inserção 

digital de legendas, que possam conter minimamente: a identificação do nome 

dos Vereadores (inclusive na transmissão ao vivo), número de projeto 

discutido, e outros que se entendam adequadas conforme a situação. 

Ainda, necessário que se verifique na contratação a previsão e que a 

transmissão deve se dar ao vivo e disponibilizada no site oficial desse Poder 

Legislativo e ainda, via Facebook e Youtube. 

Imprescindível ainda que seja fixada a inteira responsabilidade da empresa 

contratada quanto à aquisição e manutenção dos equipamentos locados, 

inclusive visando atualização e melhoramento do serviço, bem como a 

contratação dos profissionais necessários à prestação do serviço de 
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assistência remota, devendo no valor final do contrato estarem inclusas todas 

as despesas para a prestação do serviço. 

Diante da real necessidade colocada, vem respeitosamente requerer: 

A abertura de processo para "Contratação de empresa prestadora de 

serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio 

das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem 

necessários a serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, 

com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo que remota), 

com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência 

que o presente instrui" 

Termos em que pede deferimento. 

Inácio Martins, 30 de junho de 2022. 

Wfr\dY1 
ÉLCIO WSZOI2EK 	 DM 

Presidente da Câmara Municipal 	Vice-President da lâmara Municipal 

limo. Srs 
Membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 
Câmara Municipal 
INÁCIO MARTINS - PR  

NDO VIER 



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 	rj 

ESTADO DO PARANÁ 

TERMO DE REFERÊNCIA  

LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSÃO AO VIVO 

Câmera HD robotizada com zoom ótico de no mínimo 18x com 
posicionamento 3D; 
Câmera FulIHD fixa com Lente Varifocal; 
Servidor de vídeo com capacidade de HARDWARE para 
transmissão ao vivo para até duas redes sociais simultâneas e 
gravação local FulIHD; 
Retorno do vídeo em talão ou TV com conexão HDMI FulIHD; 
Backup das imagens com gravação local; 

> Software para transmissão ao vivo com sincronização automática via 
API com Facebook e Youtube sem o uso de Chaves de transmissão 
RTMP; 
Software de posicionamento 3D para automação de câmera 

robotizada; 
Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos 
vereadores e demais participantes das Sessões, Audiências Públicas 
e outros atos, no vídeo ao vivo; 
Cronômetro digital presente no retorno de vídeo com o tempo das 
falas dos vereadores; 
Tecnologia patenteada de posicionamento 3D da câmera. 



DESPACHO 

Considerando o requerimento anexo, determino à SECRETARIA a abertura de 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITATORIO. 

AUTUE-SE o presente acompanhado da REQUISIÇÃO anexa e encaminhe-se 
à COMISSÃO DE LICITAÇÕES do Poder Legislativo Municipal para que dê 
prosseguimento ao feito, analisando a possibilidade contábil quanto à aquisição 

e procedimento a ser utilizado e tudo mais o que for necessário. 

Inácio Martins, 30 de junho de 2022. 

• 

ÉLCIO WSZOL K 
Presidente da Câmara Municipal 



TERMO DE AUTUAÇÃO 

Certifico para os devidos fins a abertura do presente VOLUME, autuando-o 
como: 

"PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 002/2022". 

Inácio Martins, 01 de julho de 2022. 

TATIANE OTTO 
Assistente Administrativa 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO o encaminhamento dos presentes autos à Comissão de Licitação 

para cumprimento do determinado pela Presidência. 

Inácio Martins, 04 de julho de 2022. 

TATIANE OTTO 
Assistente Administrativa 
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Ao primeiro dia do mês de julho de 2022 reuniram-se os membros da 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVÉIS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, nomeada pela Portaria n° 
003/2022, senhores Gilberto Bello da Silva, Marino Kutianski e Tatiane Otto, 
para análise do pedido de abertura de processo para "Contratação de 
empresa prestadora de serviço de filmagem, gravação e transmissão ao 
vivo em vídeo e ãudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos 
que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do Poder 
Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência 
(mesmo que remota), com as especificações mínimas estabelecidas no 
Termo de Referência que o presente instrui". Visando dar inicio ao 

procedimento licitatório definiu-se: 
Pelo encaminhamento do presente para a Contabilidade a fim de que 
informe acerca da existência de recursos para a contratação, indicando 

a fonte. 
Pela busca de pelo menos 03 (três) orçamentos a fim de que seja 
analisada a modalidade licitatória a ser utilizada para a contratação. 

Após com os orçamentos, será designada nova reunião com intuito de se 
proceder a elaboração do competente edital de acordo com a modalidade a ser 
escolhida. Sem mais, encerraram a presente reunião. 

DeÇa 
 	Gilberto Bello da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

arino Kutianski 
Membro da Co issão Permanente de Licitação 

iadane Otto 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO o encaminhamento dos autos ao Setor Contábil para prestação de 
informações sobre a existência de recursos e de dotação orçamentária 

para a "Contratação de empresa prestadora de serviço de filmagem, 
gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, 
Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem 
realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de 
equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as especificações 
mínimas estabelecidas no Termo de Referência que o presente instrui". 

Inácio Martins, 04 de julho de 2022. 

TAT11E OTT 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 



Cordialmente 

O O 

Dept° de Contabilidade 

Inácio Martins 04 de julho de 2022 

DE: Departamento de Contabilidade 

Para: Presidente da Comissão de Licitação 

Em Cumprimento a solicitação de Vossa Senhoria, cumpre informar que há previsão 

de recursos orçamentários no valor de 80.000,00 (oitenta mil reais) com um saldo 

atual até 30 de junho de 44.931,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e um 

reais) para assegurar o pagamento das obrigações decorrente dos (SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕE E COMUNICAÇÃO). O processo licitação n° 

002/2022. (Contratação de empresa prestadora de serviço de filmagem e 

transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros 

atos que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do Poder legislativo 

Municipal, não estava previsto no momento da elaboração do Orçamento de 2022. A 

despesa mensal fixa nesta conta é de aproximadamente R$ 6.000,00 entre elas: 

LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, HOSPEDAGEM E 

MANUTENÇÃO DO SITE, INTERNET. Bem como consertos e manutenção de 

computadores e de software. Conta 01.001.01.031.01.01.2-001 

33.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕE E 

COMUNICAÇÃO. 

Portanto para dar prosseguimento de imediato ou seja para ser colocado 

em pratica neste momento ao PROJETO DE LICITAÇÃO n° 02/2022 DISPENSA N° 

001/2022, haverá a necessidade de proceder abertura de Crédito Adicional 

Complementar no Orçamento, caso falte recurso para cobrir a eventual despesa. 

J ANUA PARECIDA DOS SANTOS 

CRC-PR 034989/0-O 
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 	 Exercicl 2022 

Unidade gestora: Câmara Municipal de Inácio Martins 
Periodo: De Janeiro Até Julho Página: 1 

CÓDIGO 	 TÍTULOS ORÇADO E 
SUPLEMENTADO 

CRÉDITOS ESPECIAIS 
E EXTRAORDINÁRIOS 

TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA 
DOTAÇ AO 

01, CAMARA MUNICIPAL 
1.521,000,00 0.00 1.82110100 718.639,34 1,102.470,76 

01.001 CAMARA MUNICIPAL 
1.821.00010 0,00 1121.00100 718.529,24 1,102.470,75 

01.0311101.2001 MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES 00 LEGISLATIVO MUNICIPAL 1121.00100 0.00 1.921.000,00 719.329,04 1.102.470,79 

00010 110001 	3 1.8111 00 00 	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS' PESSOAL CIVIL 1.1800100,00 0,00 1.160.000,00 527.347,00 632 65100 

00000 	3.1 90 11.3200 	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 
18.323 63 

00000 	3 1 90 11.75 03 	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 
258.239134 

00000 	0190 11.44 00 	FERIAS' ABONO PECUNIÁRIO 
487/.48 

000110 	3 1.90 11 01.01 	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 
197.425.83 

09000 	1.1.90.11.45.01 	FÉRIAS 'ABONO CONSTITUCIONAL' PESSOAL EFETIVO 
1086,93 

09000 	3.1.90,11.3191 	VENCIMENTOS COMISSIONADOS • NÁO OCUPANTES DE 
46.393,49 

00020 00001 	3.1.90.13.00,00 	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 130.020.00 0,00 130.000,00 63.972.96 .02702 

00000 	31,00,13,02,94 	INSS • SUBSIDIDS DOS VEREADORES 
47.220.94 

00010 	2,1,9013,02,00 	CONTRIBUIÇÕES AO INSS T COMISSIONAODÃ NÃO 
8.742.01 

00000 	3 1.90.13.02.03 	NOS 'SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
7.009.33 

00030 00001 	3 1.91.13.00 00 	OBRIGAÇÕES PATRONAIS /31.000.02 0.90 51 000.00 32.109.54 890,46 

00000 	3.191.13.0400 	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 'PESSOAL 
32.109,54 

00040 04001 	3.390.14.0100 	OMITIAS • CIVIL 35.000,00 0,00 35000,00 2.696,56 20344 

000130 	33.90.14,1400 	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME PE 
526.26 

00000 	3.390.14,14.03 	AGENTES POLIT1COS 
175.00 

00000 	3.3.90.14.14.01 	SERVIDORES EFETIVOS 
441510 

00000 	3.390.14.14.00 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 
10010 

00000 	3.3 90 141497 	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 
480,00 

001150 09001 	3.3.90 30.00 00 	MATERIAL DE CONSUMO 30.000.00 0.00 30.000.00 5.933,50 

001100 	3 1 90,10,1100 	MATERIAL CIE EXPEDIENTE 
3.144,12 

00000 	3.3 90.300742 	GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 
2.995.50 

00004 	3 3.90.30.07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÉNEROS ALIMENTICIOS 
94,90 

00000 	3.3.90.30.21 00 	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 
530,13 

92000 	3:1.1,3 301h1 01 	Cl ANCL 
860.64 

00000 	3.3 90 30 01 02 	GASOLINA 
1.104,21 

1100191 011001 	3.3.90,33.00.00 	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24000,00 100 25.000,00 0.00 25 000 00 

000/0 00001 	3,3.07.36,00 00 	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS' PESSOA FISICA 10 000.00 0,I0 10.000.00 CICIE 10 00900 

000110 00001 	33.00.30.00.00 	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 60.000.00 0.00 8000100 11.604,53 19 393"? 

30000 	3.3 90.39.41 00 	SERVIÇOS BANCÁRIOS 
358,20 

000/10 	3.0.90.39 90 99 	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 
1.070.00 

01/1100 	3.3.90.39.00 01 	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 
4.46718 

00000 	3.31139.23.00 	FESTIVIDADES E HOMENAGENS 
750,00 

00000 	3,3.9139.43.99 	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES 
1645,59 

00090 	3.3.901944.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES 
847.55 

119000 	3.3.90.39.52,00 	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
1.490,00 

01:3190 	3.3 90.39.58.00 	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
967.51 

00090 ROI 	33.00.40,00.00 	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 00.000.00 0,00 80000,00 3406100 44.931,00 

110000 	33.00.40 12.00 	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
230 00 

00000 	3.3 00 40.08.00 	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 
0000,00 

00000 	3.3 90 40 06.00 	LOCAÇÃO DE SOFTWARE 
29,839.0C 

00100 001101 	3.3 91117.04.00 	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO 110.00100 0.00 1105101.05 3179413 7320477 

00000 	3.3.91.97.01.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO 
36.794,23 

00110 111/901 	4 4 90.51 00.00 	DERAS E INSTALAÇÕES 50.00300 50.000,00 11.00 50.0130.00 

10120 00001 	4.4.I0 52 00.00 	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000,00 0,00 90.000,00 010 50.00000 

JOANITA APARECIDA DOS SANTOS ADALBERTO JORGE BONATO 	 ELCIO WSZOLEK 

CONTADOR 	 CONTROLADOR INTERNO 

TOTAL GERAL DA DESPESA 1,921.000,00 	 0,00 	1.821.000,00 718.529,24 	1. 02.470,78 



DETALHAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA 339040 - SERVIÇO DE TIC - PJ 

SUB-ITEM NOMENCLATURA DESCRIÇÃO 

01 
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TIC - 
ATIVOS DE REDE 

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE TIC CATEGORIZADOS COMO ATIVOS 
DE REDE: SWITCHES, ROTEADORES, FIREWALLS, EQUIPAMENTOS WIRELESS - AP, REPETIDORES, ETC. 

02 
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TIC - 
COMPUTADORES 

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE TIC: DESKTOPS, NOTEBOOKS,  
(COMPUTADORES PORTÁTEIS OU ULTRAPORTÁTEIS) TABLET, PROJETORES. MONITORES OU TVS (QUANDO UTILIZADAS EM 
SOLUÇÕES DE TIC). 

03 
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TIC - 
SERVIDORES/STOFtAGE 

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE TIC: SERVIDORES E STORAGE. 

04 
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TIC - 
IMPRESSORAS 

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE TIC: IMPRESSORAS 
MULTIFUNCIONAIS, PLOTTERS, SCANNERS E LEITORAS DE CÕDIGO DE BARRAS. A LOCAÇÃO TRATADA NESTE CÓDIGO NÃO 
ENVOLVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (OUTSOURCING) DE IMPRESSÃO E NÃO HÁ PAGAMENTO SEPARADO PARA PÁGINAS 
IMPRESSAS, PORTANTO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM A MODALIDADE DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO MAIS PAGAMENTO POR PÁGINAS IMPRESSAS). 
SE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO ENVOLVER OUTSOURCING DE IMPRESSÃO FAVOR REGISTRAR COMO CÓDIGO RELATIVO Á 
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (33904016). 

05 
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TIC - 
TELEFONIA 

REGISTRA O VALOR DAS DESPEÇAS COM A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE TIC: CENTRAIS TELEFÔNICAS, 
APARELHOS TELEFÔNICOS, EQUIPAMENTOS PARA VIDEOCONFERÊNCIA (TERMINAIS, CONVERSORES DE VIDEO, SOLUÇÕES 
DE STREAMING, CÂMERAS PARA VIDEOCONFERÊNCIA). 

06 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOFTWARES. CONTABILIZA OS 
PROGRAMAS DE COMPUTADOR QUE SÃO LOCADOS OU LICENCIADOS PRONTOS (SOFTWARE DE PRATELEIRA). UM DOS 
TERMOS MAIS UTILIZADOS É LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO OU SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE. OU SEJA, O SOFTWARE VAI 
SER UTILIZADO POR UM PRAZO DEFINIDO EM CONTRATO. AO  TÉRMINO DO CONTRATO, O FORNECEDOR PODERÁ EXIGIR A 
RETIRADA DO SOFTWARE DO AMBIENTE DE PRODUÇÃO DO CONTRATANTE. 

07 
MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/ADAPTATIVA E 
SUSTENTAÇÃO SOFTWARES 

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SOFTWARE JÁ 
EXISTENTE (EM PRODUÇÃO), INCLUINDO: MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADAPTATIVA DE SOFTWARE EM 
DEMANDAS SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO EM REQUISITOS 	FUNCIONAIS. NÃO INCLUI OS SERVIÇOS QUE 
ACRESCENTEM NOVAS FUNCIONALIDADES AO PROGRAMA. O SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO ENGLOBA OS SERVIÇOS DE 
OPERAÇÃO, CORREÇÃO DE DEFEITOS E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES ASSIM COMO AS 
DEMAIS ATIVIDADES QUE GARANTAM A DISPONIBILIDADE, ESTABILIDADE E DESEMPENHO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES 
IMPLANTADAS NOS AMBIENTES DE PRODUÇÃO. 

FONTE: Portaria STN n°448, de 13 de Setembro de 2002 e SIAFI 2020 
ATUALIZADO EM: Setembro/2020 



DETALHAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA 339040 - SERVICO DE TIC - PJ 

SUB-ITEM NOMENCLATURA DESCRIÇÃO 

08 
DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE 

POSSIBILITAR A CLASSIFICAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COMO DESPESA CORRENTE DURANTE O PERIODO 
DE TRANSIÇÃO REFERENTE AS MUDANÇAS NA CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA, CONSIDERANDO AS LIMITAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS DOS DUODÉCIMOS E A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTVVARE. 

09 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS 

REGISTRA OS SERVIÇOS DE DATACENTER POR MODELOS COMO HOSTING (ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, POR 
EXEMPLO, DE UM SITIO DA INTERNET, FORA DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO) OU COLOCATION (CONTRATAÇÃO DE 
HOSPEDAGEM COMPARTI- 
LHADA DE SERVIDORES). 

10 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC 

REGISTRA AS DESPESAS COM O ATENDIMENTO AS REQUISIÇÕES DE SERVIÇOS, DE SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 
INCIDENTES, E INVESTIGAÇÃO DE PROBLEMAS DE TIC. 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PODE SER REALIZADA ATRAVÉS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, TELEFONE OU INTERNET. OS A 
CONTRATOS DE CALL CENTER (CENTRAL DE SERVIÇOS) SOMENTE DEVEM SER REGISTRADOS NESTA NATUREZA DE 
DESPESA EM DUAS SITUAÇÕES: A PRIMEIRA E SE O SEU ATENDIMENTO DIRECIONAR-SE PREDOMINANTEMENTE A SERVICOS 
DE TIC, A SEGUNDA SITUAÇÃO OCORRE QUANDO A GESTÃO DESSE CONTRATO FOR DE RESPONSABILIDADE DA ÁREA DE 
TIC. 

11 
SUPORTE DE 
INFRAESTRUTURA DE TIC 

REGISTRA OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO PARA SUPORTE A DATA-CENTER, INFRAESTRUTURA DA REDE. 
MAINFRAME HIGHEND E OUTRAS PLATAFORMAS DE TIC. 

12 
MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE TIC 

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS. REVISÕES E ADAPTAÇÕES DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DE TIC E PERIFÉRICOS, QUANDO A ALTERAÇÃO REALIZADA SUBTRAIA DEFEITOS E VICIOS OU SUBSTITUA 
PEÇAS DEFEITUOSAS, E NÃO HAVENDO O AUMENTO NO VALOR CONTÁBIL DO BEM. 

13 
COMUNICAÇÃO DE DADOS E 
REDES EM GERAL 

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL, DE 
DIVERSOS PORTES E ABRANGÊNCIAS GEOGRÁFICAS. 

14 
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - 
PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 
DADOS 

REGISTRA OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. 
OBS: OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CONTINUAM 
SENDO REGISTRADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 33903958. 

15 
DIGITALIZA ÇÃO/INDEXAÇÃO 
DE DOCUMENTOS 

REGISTRA O VALOR GASTO COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO (PROCESSO DE CAPTURA DAS IMAGENS/INDEXAÇÃO DE 
DOCUMENTOS, COM OU SEM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (REMOVER GRAMPOS, DESMONTAR PASTAS, 
DESAMASSAR DOCUMENTOS DOBRADOS OU AMASSADOS, RECUPERAR DOCUMENTOS RASGADOS, SEPARAR DOCUMENTOS 
MANCHADOS). REGISTRA TAMBÉM OS GASTOS COM SERVIÇOS QUE ENVOLVAM A TECNOLOGIA QUE UTILIZA O 
RECONHECIMENTO OPTICO DE CARACTERES, OU OCR, PERMITINDO CONVERTER TIPOS DIFERENTES DE DOCUMENTOS, 
COMO PAPÉIS DIGITALIZADOS, ARQUIVOS EM PDF E IMAGENS CAPTURADAS -COM CÂMERA DIGITAL EM DADOS 
PESQUISÁVEIS E EDITÁVEIS: E CONVERSÃO DE FITAS VHS. 

FONTE: Portaria STN n° 448, de 13 de Setembro de 2002 e SIAFI 2020 
ATUALIZADO EM: Setembro/2020 



DETALHAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA 339040 - SERVICO DE TIC - PJ 

SUB-ITEM NOMENCLATURA DESCRIÇÃO 

16 
_ 

OUTSOURCING DE IMPRESSA° 

REGISTRA O VALOR GASTO COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. PARA O REGISTRO NESTAS NATUREZAS, 
SÃO CONSIDERADAS AS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENVOLVAM O FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, NAS SEGUINTES MODALIDADES: 
FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PAGAMENTO POR PÁGINAS IMPRESSAS E 
MODALIDADE "CLICK" - SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO APENAS PELAS PÁGINAS IMPRESSAS. SERVIÇOS GRÁFICOS: 
IMPRESSÕES/CÓPIAS AVULSAS E IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTA NATUREZA E 
DEVEM TER SEUS LANÇAMENTOS REGISTRADOS EM CÓDIGOS DISTINTOS APROPRIADOS COMO POR EXEMPLO SERVIÇOS 
GRÁFICOS; SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, ETC. 

17 

COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 
INFRAESTRUTURA COMO 
SERVIÇO (IAAS) 

REGISTRA O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE UMA INFRAESTRUTURA DE TI COMPLETA 
(PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMUNICAÇÃO DE REDE) QUE SÃO CONSUMIDOS COMO SERVIÇOS. 

18 

COMPUTAÇÃO EM NUVEM - 
PLATAFORMA COMO SERVIÇO 
(PAAS) 

REGISTRA O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DOS RECURSOS DE LINGUAGENS DE 
PROGRAMAÇÃO, BIBLIOTECAS, SERVIÇOS E FERRAMENTAS DE SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES NA 
INFRAESTRUTURA DA NUVEM. 

19 

COMPUTAÇAO EM NUVEM - 
SOFTWARE COMO SERVIÇO 
(SAAG) 

REGISTRA O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVIMENTO DE SOFTWARES QUE SÃO CONSUMIDOS COMO 
SERVIÇOS NA INFRAESTRUTURA DE NUVEM. 

20 
TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO 
EM TIC 

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTOS/CURSOS NA ÁREA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 

2 1  
SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS DE TIC 

REGISTRA O VALOR GASTO COM DEMAIS SERVIÇOS DE 11C NÃO ESPECIFICADOS NAS DEMAIS NATURF20S DE DESPESA DE 
TIC. 

22 
INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE TIC 

REGISTRA O VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TIC. 

23 
EMISSAO DE CERTIFICADOS 
DIGITAIS 

REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. 

24 

SERVIÇOS DE TIC - PJ DE 
CARÁTER SECRETO OU 
RESERVADO 

REGISTRA OS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TIC, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, CONSIDERADOS DE 
CARÁTER SECRETO OU RESERVADO, CONFORME REGULAMENTO DO ÓRGÃO. 

96 

SERVIÇOS DE TIC PESSOA 
JURÍDICA - PAGAMENTO 
ANTFCIPADt1 

REGISTRA O VALOR DAS APROPRIAÇÕES DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE 
FUNDOS. 

FONTE: Portaria STN n°448, de 13 de Setembro de 2002 e SIAFI 2020 	 o 
ATUALIZADO EM: Setembro/2020 

	
fr.‘ 



DETALHAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA 339040 - SERVIÇO DE TIC - PJ 

FONTE: Portaria STN n° 448, de 13 de Setembro de 2002 e SIAFI 2020 
ATUALIZADO EM: Setembro/2020 



CERTIDÃO 

CERTIFICO para os devidos fins, que o encaminhamento do pedido de 
orçamento abertura de procedimento para "Contratação de empresa 
prestadora de serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo 
e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem 
necessários a serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com 
fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as 
especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência que o presente 
instrui", para atender as necessidades do Plenário da Câmara Municipal, aos 
seguintes endereços eletrônicos: 

skillfx@hotmail.com  (Encaminhado em 04/07/2022 as 10 horas e 47 min) 

hbvaiahbvai.com.br  (Encaminhado em 04/07/2022 as 10 horas e 50 min) 

administrativoatvdoleqislativo.com.br  (Encaminhado em 04/07/2022 as 10 
horas e 52 min) 

contatoavideoloc.com.br  (Encaminhado em 04/07/2022 as 10 horas e 54 
min) 

superseqbarracaoqmail.com  (Encaminhado em 04/07/2022 as 10 horas e 
56 min) 

Após o recebimento dos referidos orçamentos, procederei a juntada dos 
mesmos e o encaminhamento dos autos à Comissão de Licitação. 

Inácio Martins, 04 de julho de 2022. 

44,04-tgaã 
TATIANE OTTO 

Assistente Administrativa 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

o 
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De: Camara Inácio Martins PR 
Enviado:segunda-feira, 4 de julho de 2022 10:47 
Para: skillfx@hotmail.com  
Assunto: Solicitação de Orçamento 

Bom dia! 

A Comissão de Licitação, visando abertura de procedimento para "Contratação de 
empresa prestadora de serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo 
e audio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a 
serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de 
equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as especificações mínimas 
estabelecidas no Termo de Referência que o presente instrui", 
para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, solicita orçamento 
conforme descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, n2  368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 
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De: Camara Inácio Martins PR 
Enviado:segunda-feira, 4 de julho de 2022 10:50 
Para: hbvai@hbvai.com.br  
Assunto: Solicitação de Orçamento 

Bom dia! 

A Comissão de Licitação, visando abertura de procedimento para "Contratação de 
empresa prestadora de serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo 
e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a 
serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de 
equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as especificações mínimas 
estabelecidas no Termo de Referência que o presente instrui", 
para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, solicita orçamento 
conforme descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, n2  368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 



De: Camara Inácio Martins PR 
Enviado:segunda-feira, 4 de julho de 2022 10:52 
Para: administrativo@tvdolegislativo.com.br  
Assunto: Solicitação de Orçamento 

Bom dia! 

A Comissão de Licitação, visando abertura de procedimento para "Contratação de 
empresa prestadora de serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo 
e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a 
serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de 
equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as especificações mínimas 
estabelecidas no Termo de Referência que o presente instrui", 
para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, solicita orçamento 
conforme descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, n2 368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 
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De: Camara Inácio Martins PR 
Enviado:segunda-feira, 4 de julho de 2022 10:54 
Para: contato@videoloc.com.br  
Assunto: Solicitação de Orçamento 

Bom dia! 

A Comissão de Licitação, visando abertura de procedimento para "Contratação de 
empresa prestadora de serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo 
e audio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a 
serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de 
equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as especificações mínimas 
estabelecidas no Termo de Referência que o presente instrui", 
para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, solicita orçamento 
conforme descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, n2  368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 
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De: Camara Inácio Martins PR 
Enviado:segunda-feira, 4 de julho de 2022 10:56 
Para: supersegbarracao@gmail.com  
Assunto: Solicitação de Orçamento 

Bom dia! 

A Comissão de Licitação, visando abertura de procedimento para "Contratação de 
empresa prestadora de serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo 
e audio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a 
serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de 
equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as especificações mínimas 
estabelecidas no Termo de Referência que o presente instrui", 
para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, solicita orçamento 
conforme descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, n2  368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 



De: Administrativo TV do Legislativo 
Enviado:sexta-feira, 8 de jullie de 2022 09:49 
Para: camaraim@outlook.com  
Assunto: Fwd: Solicitação de Orçamento 

Boa tarde! 

Segue em anexo Proposta Comercial, conforme solicitado. 

Qualquer dúvida me coloco a disposição. 

Att.: 

Keithi Canei 
(49) 3197-1999 
Guaraciaba - SC 

022 

Às 10:52 de 04/07/2022, Camara Inácio Martins PR escreveu: 

Bom dia! 

A Comissão de Licitação, visando abertura de procedimento para 
"Contratação de empresa prestadora de serviço de filmagem, gravação 
e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências 
Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realizados 
na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fomecimento de 
equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as especificações 
mínimas estabelecidas no Termo de Referência que o presente instrui", 
para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, 
solicita orçamento conforme descrições em anexo. 

Rávor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
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Proposta 
Comercial 
Etar,ifauv 

TVDO 
az LEGISLATIVO 

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO 

VIVO - LTDA 1  CNP]: 11.520.032/0001-34 
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 1208 - SALA 3 - 
CENTRO - C UARACIABA/SC CEP 89.920-000 
TEL: (49) 3197-1999 - 0800 777 9025 

  

Viemos através dessa proposta, formalizar nossa intenção em atender a: 

Câmara Municipal de Inácio Martins - PR 
DATA DA PROPOSTA: 04/07/202 1 VALIDADE: 30 dias 

Através de um levantamento inicial, formulamos uma disposição 
de equipamentos da seguinte forma: 

CÂMERA ROBOTIZADA 
No fundo do plenário ficará a câmera responsável por todas as cenas dos 
vereadores. Nela serão configuradas as posições de cada uma das mesas, 
além da tribuna, mesa diretora, entre outras. Com  essa câmera com Zoom 
Óptico extremamente potente, podemos aproximar longas distâncias ao 
toque de um dique. Essa câmera comunica com nosso software que auto-
matiza todos os cenários e trocas de imagens automaticamente. 

CAM ERA FIXA VARIFOCAL 
Nas laterais ficarão as câmeras responsáveis por focar no público. Essas 
câmeras possuem uma abertura de lente regulável, podendo ficar aproxi-
mada ou aberta. Essa câmera de alta resolução é exibida automaticamente 
nas trocas de cenas da câmera robotizada, sem que seja necessário inter-
venção do operador. Dessa forma quem assiste em casa sempre verá ima-
gens fixas, não aparecendo a movimentação da câmera robotizada. 

COMPUTADOR GERENCIADOR 
Complementando o conjunto de equipamentos está o nosso computador 
gerenciador de transmissão. Esse computador de alto desempenho, com 
processador e placa de vídeo específicos para transmissão em alta resolu-
ção fará todo o controle das câmeras, conexão com as redes sociais e 
gerenciamento completo das Lives. 

SOFTWARE CONTROLADOR 
Além dos equipamentos de ótima qualidade, testados e aprovados em cen-
tenas de câmaras municipais o nosso conjunto contem é o software TV do 
Legislativo. O sistema é responsável por automatizar toda a transmissão ao 
vivo, controlando a movimentação da câmera, corte de imagens, inserção 
de textos e legendas. Com  nosso software, transmitir ao vivo deixa de ser 
algo técnico e trabalhoso, para ser simples e d rápido treinamento. 

1/2 
EME 



VALOR MENSAL ',SÁ 

LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSÃO AO vivo 

TV Do LEGISLATIVO 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
-Câmera HD robotizada com zoom ótico de no mínimo 18x com 
posicionamento 3D; 
-Câmera FullH D fixa com Lente Varifocal; 
- Servidor de vídeo com capacidade de HARDWARE para transmissão 
ao vivo para ate duas redes sociais simultâneas e gravação local FullHD; 
-Retorno do vídeo em telão ou TV com conexão HDMI FulIHD; 
- Backup das Imagens com gravação local; 	" 
- Software para transmissão ao vivo com sincronização automática via 
AN com Facebook e Youtube sem ouso de Chaves de transmissão 
RTMP; 
- Software de posicionamento 30 para automação de câmera 
robbtizada; 
- Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos 
vereadores no vídeo ao vivo: 
- Cronômetro digital presente no retorno de video como tempo das 
falas dos vereadores; 
- Tecnologia patenteada de posicionamento 30 da câmera "Controla-
dor TV do Legislativo e Licitações Transparente" (Patente N. 
BR512019000069). 

12 MESES R$850,00 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

024 

Serviços Complementares 

INSTALAÇÃO 
Toda a instalação e configuração 
é realizada por equipe própria e 
altamente treinada. 

TREINAMENTO 
Os utilizadores da nossa platafor-
ma passarão por um treinamento 
com a equipe de suporte técnico, 
que vai demonstrar todas as 
funcionalidades do serviço. 

SUPORTE TÉCNICO 
Disponível até as 22:00hrs 7 dias por 
semana via WhatsApp e Telefone. 
Somos reconhecidos por um suporte 
extremamente rápido e temos muito 
orgulho disso. 

GARANTIA VITALÍCIA 
Com o serviço TV do Legislativo a 
Câmara contará com a garantia 
vitalícia e incondicional de 100% 
dos equipamentos. 

Serviço Mensal 

Taxa de Instalação (cobrada apenas uma vez) 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
	

VALOR UNITÁRIO 	
:ttà 

TAXA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA TV DO LEGISLATIVO 
Incluindo mão de obra e deslocamento de equipe técnica. 

1 RS850,00 R5850,00 

VALOR TOTAL: R$11.050,00 

\-11.520.032/0001-34-A  

CLIC SISTEMAS PAFtA 
TRANSMISSAO AO VIVO LIDA 

Rua PTIM81(0 d 	
ro 

e 
Mato. 1208. Sala 03 Cent 

CEP. 139.920-000 Guaraciaba/SC Willian Perondi ?Administrador 

2/2 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ 

CÂMARA MUNICIPAL 
EXTRATO DO CONTRATO N.° 002/2022 

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 
001/2022 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de fevereiro de 
2022 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, 
pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Bahia, 208 - 
inscrita no CNPJ/MF n° 76.716.109/0001-91, neste ato representado 
pelo seu Presidente, Sr. Letinidas Fávero Neto, em pleno exercício de 
seu mandato e funções, brasileiro, residente e domiciliado em 
Paranavaí, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade RG n.° 
4.238.142-0 e inscrito no CPF sob o n.° 961.852.959-20. 

CONTRATADA: CLIC SISTEMAS DE TRANSMISSÃO AO VIVO 
LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n.° 11.520.032/0001-34, 
com sede na Rua 1 de maio, 1208, Sala 03 — Centro, na cidade de 
Guaraciaba, SC, neste ato representada pelo Sr. Willian Perondi, 
brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na cidade de 
Guaraciaba/SC. portador do RG n.° 5.348.798 expedida pela SSP-SC. 
e inscrito no CPF sob o n.° 083.489.779-29. 

OBJETO: O objeto do presente termo de contrato é a contrafação de 
empresa especializada em serviços de filmagem, gravação e 
transmissão das sessões plenárias realizadas pela Câmara Municipal 
de Paranavaí. com  o fornecimento de equipamentos em regime de 
comodato. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente deste 
objeto correrá à conta dos recursos da dotação orçamentária 
01.001.01.2010.33.90.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiro Pessoa 
Jurídica, 	com 	desdobramento 	de 	despesa: 
01.001.01.2010.33.90.30.59.00 — Serviços de Áudio. Video e Foto. 

VALOR E PAGAMENTO: O valor mensal a ser pago pelo objeto 
contratado é de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), perfazendo o 
valor anual de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), acrescido do 
pagamento em parcela única referente a taxa de 
instalação/ativação/treinamento do serviço, no valor de R$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais), totalizando o valor anual de R$ 
11.050,00 (onze mil e cinquenta reais). Os pagamentos serão 
efetuados até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos 
serviços, mediante apresentação de nota fiscal. 

VIGÊNCIA: O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) 
meses, cuja duração poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso 
II, da Lei Federal n.° 8.666/93. 

FORO: Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná. 

LEÔNIDAS EA VERO NETO 
Presidente da Câmara Municipal de Paranavai 
Contratante 

WILLIAN PERONDI 
Clic Sistemas Para Transmissão Ao Vivo LTDA 
Contratada 

Publicado por: 
Guilhermo Murillo da Cruz 

Código Identificador:9032E399 
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Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 21/02/2022. Edição 2460 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/  



CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDI1VHA 
ESTADO DO PARANÁ 

Avenida FernandeN de Andrade, 839 - Centro — Fone (41) 3623 144 a 
E-mail: administrativorakamaradeauitandinha.nr20v.br  

eamaradequitandinha.proovhr 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ér 00842021 

MAPA DE APURAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) recebe o proóesso administrativo 

n°008/2021 que foi aberto pela Secretaria de Administração e que tem como finalidade 

a contratação de empresa especializada na transmissão ao vivo das sessões da 

Câmara pelo período de 06 meses. 

Foram obtidas cotações de 4 (quatro) fornecedores pela secretaria requisitante, 

sendo eles: BP Soluções, BJFA Tecnologia, LL Informática e Matrix Infermática. Alem 

disso, foi realizada pesquisa em banco de dados de preços praticados em licitações 

realizadas por órgãos da Administração Pública (Painel de Preços do fvlinistério da 

Economia) e, foi verificado que não há o valor mensal deste serviço apenas para 

determinados projetos/ programas, não sendo possível comparar o valor. 

Considerando que o valor do objeto demandado é pequeno e amparada na 

manifestação contida no parecer jurídico anexo a este processo, a Comissão 

Permanente de Licitação conclui que pode ocorrer a aquisição direta do produto por 

processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme previsto no Art. 24 da lei 8.666 de 

21 de junho de 1993. 

As propostas das empresas foram classificadas pelo critério MENOR PREÇO 

GLOBAL e o resultado foi disposto na tabela abaixo. Em seguida, respeitada a ordem 

de classificação do certame, esta comissão verificou que a empresa BE Soluções 

inscrita sob o CNPJ 37.476.571/0001-07 apresentou proposta de menor valor e 

procedeu â obtenção das certidões da primeira colocada a fim de verificar a habilitação 

fiscal da empresa As certidões foram examinadas pela CPL e ficou constatada a 

regularidade da empresa nas esferas federal, estadual e municipal, bem corno a 

regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

inexistência de débitos trabalhistas. Assim sendo, a empresa está HABILITADA para 

participar deste certame. 



CÂMARA MUNICIPAL DE QUITARDINHA 
estwo DO PARAINÁ 

Avenida Fernandes de Andrade, 839- Centro - Fone (41) 3623 14 
E-mail: administrativaakamaradeanitandinhaamgov.br 

Site: caittaradeauitandinha,dr.tov.hr  

EMPRESA VALOR MENSAL 
VALOR GLOBAL 

DO CONTRATO 
CLASSIFICAÇÃO 

BE Soluções 1.850,00 11.100,00 10 

LL Informática 2.200,00 13.200,00 2° 

Matriz Informática 2.200,00 13.200,00 30 

UFA tecnologia 

LTDA - ME 
2.500,00 15.000,00 4° 

1 

Tendo em vista o parecer contábil que atesta a existência de dotação 

orçamentária para a aquisição, o parecer jurídico que opina que há regularidade no 

processo e que indica a possibilidade de dispensa de licitação, a classificação das 

propostas apresentadas e o exame de regularidade da primeira colocada, a Comissão 

Permanente de Licitação julga que pode ocorrer a contratação da empresa BF 

Soluções inscrita sob o CNPJ 37.476.571/0001-07 que apresentou melhor proposta, 

sendo que o valor total será de R$ 1.850,00 mensais, para o período de 06 meses 

Após as deliberações, esta comissão encaminha o processo administrativo ao 

gabinete da Presidência para ratificação e autorização da compra. 

Quitandinha, 12 de maio de 2021. 

EDUARDO KARPINSKI 
Presidente da Comissão de Licitação 

ISABELA MARIA C—ANDIDO TARTAIA 
Vice-Presidente 

ALICIANE bRiSMAI<OCZKO Al DF_ 
QUADROS ANDRADE 

Membro 
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24/05/2021 	 Prefeitura Municipal de Quitandinha 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 

CÃMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nb 00512021 PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N• 0118/2021 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
transmissão ao vivo das sessões. 
CONTRATANTE:Câmara Municipal de Quitandinha CNPJ 
00.942.397/0001-30 
CONTRATADO:Bruno Vinieyos Foggiatto da Silva CNPJ 
37.476.571/0001-07 
VALOR TOTAL:RS 11.100,00,00 (onze mil e cem reais) 
VIGÊNCIA: De 17/05/2021 a 15/12/2021. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
01.00-Legislativo Municipal 
01.01-Câmara Municipal 
01.031.0001.2.001-Manutenção do Poder Legislativo 
3.3.90.39.00.00 — Outros serviços de terceiros — Pessoa 
Jurídica 
3.3.90.39.59.00 — Serviços de audio, vídeo e foto 

Quitandinha, 19 de maio de 2021. 

ELEANDRO MURA DE ANDRADE 
Presidente 

Publicado por: 
Eduardo Karpinski 

Código Identificador:1D436865 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 21/05/2021. Edição 2268 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.brlamp/ 

www.dianomunicipalcom.briampimateria/1D438865/03AGdPici27BXv54133HU8wWT4YTEOZP4sOrk09_MrgeujGdoSLIYIPRt9NPaSZzaPPcDUic.. 
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CONTRATO N. 0212021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 0212021 

031 

CAMARÁ MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA 
ESTADO DO PARANÁ 

AV. PREFEITO RAMIRO FRAIZ MARTINEZ, 380 - FONE/FAX (43) 3552 1' 
CAIXA POSTAL 61 - CEP 86.310-000 - NOVA FÁTIMA - PR 

CNPJ 78.303.732/0001-48 

Contrato administrativo n. 02/2021 que fazem entre si, a 
Câmara Municipal de Nova Fátima/PR e a Empresa Mayra 
Nunes da Costa Ribeiro 06565756970, 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF Sob o n°. 78.303.732/0001-48, sito a Av. Prefeito Ramiro Fraiz Martinez - 
380, Centro, na Cidade de Nova Fátima/PR, neste ato representado pelo limo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal Sr. Gildo Rocha. casado, portador da Carteira de Identidade n°. 5527986-1 
SESP/PR e CPF/MF n° 772.864.729-68, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a 
empresa Mayra Nunes da Costa Ribeiro 06566756970, CNPJ 40.018.013/0001-02, situada a Rua João 
Jacomini, n. 49 — Cj Pe Paulo Broda — Carneiro Procópio-PR — CEP 86300-000, representada pelo Sra. 
Nlayra Nunes da Costa Ribeira inscrita no CPF n°065.657.569-70, doravante denominada CONTRATADA. 
resolvem pactuar o presente contrato administrativo, cuja celebração será efetuada de acordo com o 
processo administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2021 em conformidade com o disposto no 
artigo 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, e firmam o presente contrato com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:  
1.1. Constitui objeto da presente dispensa de licitação a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de fotografia, filmagem e gravação em audio e vídeo com transmissão ao vivo em 
tempo real pela intemet das sessões legislativas (ordinárias, extraordinárias, especiais e solenes) e das 
audiências publicas realizadas na Câmara Municipal de Nova Fátima/PR., conforme t 	 tviila abaixo: 

ITEM LOTE OBJETO UNID. QUANT. VALOR 
01 01 Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviço de fotografia, 
filmagem e gravação em audio e vídeo 
com transmissão ao vivo em tempo 
real 	pela 	Internet 	das 	sessões 
legislativas (ordinárias, extraordinárias, 
especiais e solenes) e das audiências 
públicas 	realizadas 	na 	Câmara 
Municipal de Nova Fátima/PR. 

Mês 11 R$ 1.500,00 

VALOR TOTAL R 	6.500,00 

CLÁUSULA SEGUNDA — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.1. Gravação em audio e vide° com 'transmissão ao vivo, em tempo real, pela internet durante as 
sessões legislativas (ordinárias, extraordinárias, especiais e solenes), sendo que as sessões 
ordinárias são realizadas normalmente às segundas-feiras, as 19h3Omin no plenário da Câmara 
Municipal de Nova Fátima, as sessões extraordinárias, especiais e solenes, são realizadas 
mediante convocação e dentro do Município de Nova Fátima. 
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2.2. Aproximadamente 12 sessões legislativas por mês, sendo que as sessões ordinárias sã6 
realizadas normalmente às segundas-feiras, às 19h3Omin no plenário da Câmara Municipal de 
Nova Fátima/PR, limitadas a 4 por mês e as sessões extraordinárias e solenes são realizadas 
mediante convocação do Presidente da Câmara ou pelo Prefeito Municipal. 

2.3. Aproximadamente 1 audiência pública por mês, sendo realizadas mediante convocação e 
dentro do Municipio de Nova Fátima. 

2.4. Prestação de serviço de fotografia das sessões legislativas (ordinária, extraordinária especial e 
solene), das audiências, dos vereadores, entre outras, relacionadas ao Legislativo de Nova 
Fátima/PR. 

2.5. Os arquivos gravados das sessões legislativas (ordinárias, extraordinárias, especiais e 
solenes), bem como das audiências públicas, deverão ser arquivados em HD externo ou outro 
meio de tecnologia similar e repassados á Secretaria da Câmara Municipal de Nova Fátima, no 
prazo máximo de 1 (um) dia útil após a realização de cada sessão em formato digital HD. 

2.6. A transmissão das sessões legislativas ordinárias. extraordinárias, especiais e solenes 
deverão ser realizadas ao vivo via streaming - internei. 

2.7. As gravações das audiências públicas, poderão ou não, ser disponibilizadas na internet a 
critério da Câmara Municipal de Nova Fátima/PR. 

2.8. A transmissão deverá ocorrer nos canais oficiais da Câmara Municipal - Youtube, Facebook 
ou Site 

2.9. A contratada deverá efetuar a captação e a transmissão das sessões dos eventos por 
câmeras Full HD 1080. 

2.10. Para o bom funcionamento da transmissão e sincronia da Câmera e do audio, a contratada 
deverá contar com estrutura própria de Câmeras e softwares que possibilitem a transmissão em 
tempo real, tripés, cabos e equipamentos de iluminação, mesa de som com interface digital, bem 
como profissional capacitado e de responsabilidade da empresa para operação do mesmo. 

2.11. Durante a transmissão ao vivo, a CONTRATADA deverá: 
Exibir plano de fundo de inicio com o logo da Câmara Municipal: 
Inserir legenda contendo o número da sessão, dia, Plenário da Câmara, ao vivo, nome e cargo 

ou função do orador; 
Enquadrar o orador em foco; 
exibir imagens adicionais (documentos da pauta, powerpoint, etc.), quando for o caso. 

2.12. As fotografias e filmagem deverão ser feitas e armazenadas em computadores da Câmara, 
conforme orientação do Diretor Geral da Câmara Municipal 

2.13. As fotos e filmagens serão realizadas com equipamentos próprio da CONTRATADA de alta 
resolução e equipamento profissional. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
3.1. O valor mensal do presente contrato será de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 
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3.2. O valor global do presente contrato é de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), inclusas 
todas as despesas com tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, salários de 
colaboradores e quaisquer outras que forem devidas para o fiel cumprimento do objeto deste contrato. 

3.3. O pagamento será efetuado mensalmente, e terá seu inicio 30 (trinta) dias após a prestação 
dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal de 
contrato designado pela contratante. 

3.4. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número 
de inscrição do CNPJ vencedor no processo de dispensa n. 0212021 não se admitindo Notas 
Fiscais emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais e da matriz, devendo ser entregue até 
o dia 

3.5. Qualquer divergência entre os dados apresentados no processo de dispensa n. 02/2021 e a 
Nota Fiscal ensejará a devolução da Nota Fiscal para regularização com as informações que 
motivaram a sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data de sua reapresentação. 

3.6. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

3.7. Da mesma forma no caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas 
Fiscais, serão estes restituídos à CONTRATADA para correções solicitadas, não implicando à 
Câmara Municipal quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes, 

3,8. A CONTRATANTE estará eximida de cumprir os itens relativos a compensações financeiras 
nos casos em que a CONTRATADA houver concorrido direta ou indiretamente para a ocorrência 
do atraso. 

3. 9. O pagamento não isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações. 

3.10. Os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas 
necessárias à execução dos serviços são de responsabilidade da CONTRATADA, podendo a 
CONTRATANTE exigir, a qualquer tempo, a comprovação de sua regularidade. 

CLÁUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS: 
4.1. Para atender às despesas. pelos pagamentos devidos, responderá o recurso da Dotação 
Orçamentária Código: 

01 	 Câmara Municipal 
1.001 	 Câmara Municipal 
1.001 	 Câmara Municipal 
01.001.01.031.028.2001 Manutenção da Câmara Municipal 
3.3.90.39.00.00 	Outros Serv. De Terc. - P. Jurídica 	 R$ 50.415,00 

CLÁUSULA QUINTA— DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO  
5.1. Os serviços serão prestados na sede da Câmara Municipal de Nova Fatima, na Avenida 
Ramiro Fraiz Martinez, n. 380, centro, na cidade de Nova Fátima/PR, por funcionários habilitados 
da empresa, podendo também ser realizado em outro local, dentro do município de Nova 
Fátima/PR. 

4,/ 



034 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA 
ESTADO DO PARANÁ 

AV. PREFEITO RAMIRO FRAIZ MARTINEZ, 380 - FONE/FAX (43) 355 1519 
CAIXA POSTAL 61 - CEP 86.310-000 - NOVA FÁTIMA - PR, 

CNPJ 78.303.732/0001-48 	 - 

CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO E VIGENCIA: 
6.1. O prazo de vigência e execução do presente contrato será de 11 (onze) meses, a contar a partir da 

. 	assinatura do contrato, finalizando em 31/12/2021. 

CLAUSULA SÉTIMA — REVISA() DE PREÇO — REAJUSTE:  
7.1. O preço contratado para a execução dos serviços constantes neste Termo de Referência não 
sofrerá reajuste no periodo de 11 (onze) meses, exceto para os Casos previstos no art. 67 da Lei n. 
8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. Dispor de profissionais devidamente qualificados. 

8.2. Estar presentes, no minimo, meia hora antes do inicio de cada evento, para teste e verificação 
dos equipamentos para assegurar a prestação do serviço; 

8.3. Realizar toda operação técnica de instalação e de manutenção que forem essenciais para a 
realização do serviço; 

8.4. Retirar os equipamentos ao término dos eventos no prazo máximo de meia hora; 

8.5. Arcar com todos os ónus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo o 
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, 
transportes, despesas administrativas, despesas com transporte dos equipamentos para execução 
dos serviços executados, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto 
contratado; 

8.6. Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, 
terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, 
de preposto da Contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes do fornecimento do objeto 
contratado: 
8.7. Responsabilizar-se por eventuais danos e acidentes que venham a ocorrer nos equipamentos 
da Câmara Municipal, tanto de funcionamento quanto aos bens e serviços fornecidos, quanto por 
ato de seus empregados ou prepostos no fornecimento dos serviços contratados; 

8.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio 
assentimento por escrito da Contratante; 

8.9. Responsabilizar-se pelas imagens e áudios captados durante os eventos pois são exclusivos 
da Câmara Municipal de Nova Fátima, não podendo portando ser reproduzidos em outros canais 
de comunicação sem autorização por escrito da Contratante: 

8.10. Em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante. 

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado através de 
servidores especialmente designados; 

9.2. Vetar o recebimento de qualquer serviço que considerar incompatível e inadequado com as 
especificações apresentadas. 
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9.5. Informar a Contratada quanto ao local e data do evento, quando esse ocorrer fora do prédio da 
Câmara Municipal com antecedência minima de dois dias corridos. 

9,6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 15 (quinze) dias do recebimento das Notas 
Fiscais apresentadas e atestadas pelo servidor responsável, indicado pela CONTRATANTE, 
correspondentes aos créditos consignados, além da taxa de administração constante da proposta 
de preços. 

9.7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo de 10 (dez) dias corridos para a sua correção. 

9.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas 
especificações. 

9.9. Comunicar a contratada quando não forem realizados eventos programados por qualquer 
motivo, com no mínimo quatro horas de antecedência da realização do mesmo. 

CLAUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES:  
10.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia. a 
Administração poderá aplicar á Contratada. além das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 
n. 8.666/1993, as seguintes sanções: 

advertência, por escrito; 
multa administrativa no percentual de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor do 

serviço, a contar do primeiro dia útil da data fixada para a fornecimento do objeto, limitada a 10 °,5 
(dez por cento) do valor global do contrato; 

suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o órgão licitador, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Publica, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2. Pela inadequabilidade dos serviços fornecidos, a CONTRATADA sujeitar-se-á, sem prejuízo 
das sanções previstas nas alíneas supramencionadas, à multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor correspondente ao quantitativo rejeitado, a critério da Contratante. 

10.3. Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será 
aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do fornecimento, descontável 
automaticamente do valor a ser creditado mensalmente em favor da Contratada, cumulável com as 
demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso. 

10.4. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as 
demais. 

10.5. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da Municipalidade, 
em até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação no órgão Oficial do Município de Nova 

,t 9.3. Aplicar á Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando' 	.. 

necessário; 

9 4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 
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Fátima, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da 
CONTRATANTE.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO:  
11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato, por ato 
administrativo, nas hipóteses previstas no artigo 78, incisos 1 a XII e XVII da Lei Federal n, 8.666/93, 
sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades 
especificadas na Cláusula Decima deste contrato. 

11.2. O Contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial 
e das demais sanções aplicáveis, segundo as quais não assistirá à CONTRATADA nenhum direito 
a indenização, quando o motivo da rescisão se enquadrar na cláusula 11.1. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa. 

11.4. Por acordo entre as partes, o contrato poderá ser rescindido, desde que, reduzida a termo no 
processo da dispensa e haja conveniência para a Administração, sempre precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS: 
12.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas nos seguintes 
diplomas legislativos: Lei n.° 8.666/93, e por outras normas de direito público ou privado que 
melhor tutelem o interesse público (coletivo). Os casos omissos ou situações não explicitadas nas 
cláusulas deste contrato serão decididos pela CONTRATANTE, de acordo com as normas vigente 
e passiveis de aplicação ao caso. 

     

     

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO: 

 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Fátima, Estado do Paraná, excluIdo qualquer outra para 
dirimir dúvidas que por venturas venham a ocorrer. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, formulou-se o presente termo em duas (02) vias 
de igual teor, que depois de lido e achado conforme, são assinadas pelas partes contratantes que a 
tudo assistiram e mais duas (02) testemunhas abaixo mencionadas 

Nova Fatima (PR), 08 de Fevereiro de 2021. 

14-- Câma 	nicipal de Nova Fátima 	 MayrN sa ne Sost) k'ibeliro 565756970 
CON ANTE 	 CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
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Extrato de Contrato n°. 02/2021 
Dispensa de Licitação n°. 02/2021 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Nova Fátima, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrita no CNPJ n° 78.303.732/0001-48, com sede à Av. Prefeito Rarmro 

Fraiz Martinez, 380, Nova Fátima (PR). 

CONTRATADO: Mayra Nunes da Costa Ribeiro 06565756970, CNPJ 40.018.013/0001-02, situada a ua 
João Jacomini, ri. 49 — Cj Pe Paulo Broda Cometi° Procópio-PR — CEP 86300-000. 

OBJETO: - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fotografia, filmage e 
gravação em audio e vídeo com transmissão ao vivo em tempo real pela internet das sessões legislab as 
(ordinárias, extraordinárias, especiais e solenes) e das audiências públicas realizadas na Câmara Mune pai 
de Nova Fátima/PR. 

VALOR: - R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). 

PRAZO DE EXECUÇÃO: -31 de Dezembro de 2021 

PRAZO DE VIGÊNCIA: -31 de Dezembro de 2021 

FORO: - Comarca de Nova Fátima (PR) 

Nova Fátima, 08 de Fevereiro de 2021 

Gilda Rocha 
Presidente da Câmara Municipal de Nova Fátima 

CONTRATANTE 

Mayra Nunes da Costa Ribeiro 06565756970 
CONTRATADO 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2021; 1D TCE/PR 285 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°443/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N°02/2021 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA — PR, inscrita no CNPJ sob n° 77.849.289/0001-42, com sede na 
Praça João XXIII, «'200, Centro, em Guaíra/PR, representada por sua Presidente, Tereza Camilo dos 
Santos, conforme autorização expedida no Processo Administrativo n°443/2020, e de outro lado, a 
EMPRESA SANDRO GONÇALVES 55025129168, CNPJ n°11.796.939/0001-20, com sede na RUA José 

Venâncio Da Silva, n°712, BAIRRO Parque Anhembi, em Guaíra-PR, CEP n°85980-000, telefone (44) 

9 9904-3109, e-mail: linevideos@hotmail.com,  representada por Sandra Gonçalves, RG n° 

11037729-0, emitido por SESP/PR e CPF n°550.251.291-68, firmam o Presente contrato, de acordo 

com as seguintes cláusulas. 

CLÁUSULA V — OBJETO 

1.1. O objeto deste contrato é a contratação de serviço, com dedicação exclusiva de mão de obra, 
para operação e edição de áudio e vídeo para a transmissão ao vivo das sessões da Câmara 
Municipal de Guaíra. Atendimento, sob demanda, incluindo a disponibilização de 

equipamento. 

CLÁUSULA 2.4  — CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1. O objeto será executado de acordo com o previsto no termo de referência anexo 'ao edital, o 

qual é parte integrante deste cdntrato. 

CLÁUSULA 3-4  — CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

3.1. O objeto será recebido conforme descrito no item 4 — Modelo de Execução do Contrato (Prazo  

e Suprimento), do termo de referência. 

'CLÁUSULA 40, — OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1. São obrigações da CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA: 

4.1.1. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

4.1.2. Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços de 
acordo com as determinações do Termo de Referência, com as cláusulas contratuais e termos de 

sua proposta; 

4.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto deste contrato, por servidor 
especialmente designado, para garantir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA; 

4.1.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do objeto, na forma do contrato, desde 

que cumpridas as exigências do edital e seus anexos. 

1 de 6 
Praça João XXIII, 200 - Centro - Telefax (44) 3642-8550 - CEP.: 85.980-000- Guaira - PR 

www.camaraguaira.pr.gov.br  
camara@camaraguaira.prgov br 



639 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
ESTADO DO PARANÁ 

c&  

/50.7ro  
4.2. Além das obrigações descritas no termo de referência, são obrigações da CONTRATADarc Eis .1) 

4.2.1. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tribut lawAto,, 

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não- transfere responsabilidadd—à----

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA; 

4.2.2. Manter durante toda a (Agência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação é qualificação exigidas na contratação; 

4.2.3. Abster-se de subcontratar este objeto; 

4.2.4. Prestar todos os esclarecimentos requisitados; 

4.2.5. Comunicar por escrito à CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA qualquer anormalidade de caráter. 

urgente e prestar todas as informações que julgar neceSsário; 

4.2.6. Ser ,responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens da CONTRATANTE ou 

de terceiros, quando ocasionados durante a prestação do objeto; 

4.2.7. Garantir a qualidade do objeto, obrigando-se a repor/substituir/corrigir aquele que for 

'entregue em desacordo com o termo de referência e com o apresentado na proposta. 

CLÁUSULA SR — PREÇO 

5.1. A Câmara Municipal de Guaíra pagará à CONTRATADA os valores descritos na seguinte tabela: 

Isle Item Qtde. Unid. Valor Unitário Valor Total 

1 Transmissão 	ao vivo 	da 	sessões 	ordinárias 	da 

Câmara Municipal de Guaíra em vídeo e áudio 

disponibilizados 	 pelo 	 site 

www.camaraguaira.pr.gov.br  

40 SERV R$ 349,27 RS 13.970,80 

2 Transmissão ao vivo da sessões extraordinárias da 
Câmara Municipal de Guaíra em vídeo e áudio 

disponibilizados 	 pelo 	 site 

www.camaraguaira.pr.gov.br  

40 SERV R$ 194,04 R$ 7.761,60 

3 Transmissão ao vivo da sessões solenes da Câmara 

Municipal 	de 	Guaíra 	em 	vídeo 	e 	áudio 

disponibilizados 	 pelo 	 site 

www.camaraguaira.pr.gov.br  

03 	• 	. SERV R$ 582,12 R$ 1.746,36 

4 Transmissão 'ao vivo das audiências públicas da 

Câmara Municipal de Guaíra em vídeo e áudio 

disponibilizados 	 pelo 	 site 

www.camaraguaira.pr.gov.br  

10 SERV R$ 349,28 RS 3.492,80 

TOTAL R$ 26.971,56 

5.2. Nos valores acima indicados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA 6§ — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. O pagamento decorrente do objeto desta contratação correrá à conta dos recursos da funcional 

programática 01.001.01.031.0001.2001, dotação orçamentária: 3.3.90.39.00 — Outros Setviços de 
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Orçamento Próprio da Câmara Municipal de Guaíra. 

1 

2 
Fls 	, 

Terceiros — Pessoa Jurídica, desdobramento 3.3.90.39.5900 — Serviços de Áudio; Vídeo e Fo é), do 
GUAkti-h, ,  

CLÁUSULA 72  — PAGAMENTO 

7.1. Os pagamentos serão realizados após o recebimento definitivo do objeto, da seguinte forma: 

Transmissão ao vivo da sessões ordinárias da Câmara 
Municipal de Guaíra em vídeo e áudio disponibilizados 
pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br  

Serão pagos de acordo com a quantidade de 
serviços usufruídos no mês anterior ao do 
pagamento, em até 30 dias após o ateste das 
faturas/notas fiscais. 

Transmissão ao vivo da sessões extraordinárias da 

Câmara 	Municipal 	de 	Guaíra 	em 	vídeo e 	áudio 

disponibilizados pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br  

Serão pagos de acordo com a quantidade de 
serviços usufruídos no mês anterior ao do 
pagamento, em até 30 dias após o ateste das 

faturas/notas fiscais. 

Transmissão ao vivo da sessões solenes da Câmara 
Municipal de Guaíra em vídeo e áudio disponibilizados 
pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br  

Serão pagos de acordo.com  a quantidade de 

serviços usufruídos no mês anterior ao do 
pagamento, em até 30 dias após o ateste das 

faturas/notas fiscais. 

Transmissão ao vivo das audiências públicas da Câmara 
Municipal de Guaíra em vídeo e áudio disponibilizados 

pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br  

Serão pagos de acordo com a quantidade de 
serviços usufruídos no mês anterior ao do 
pagamento, em até 30 dias após o ateste das 

faturas/notas fiscais. 

7.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, o faturamento 

dos serviços e demais documentos necessários à comprovação de regularidade da CONTRATADA. 

7.3. A CONTRATADA deve enviar notas fiscais/faturas e.demais documentos de regularidade, em 

até 3 (três) dia's úteis após a compr9vação de disponibilidade total do objeto desta contratação, 

quando do início do contrato. Nos envios subsequentes, o mesmo procedimento deve ser executado 

em até 30 dias após cada aniversário contratual. 

7.4. A CONTRATADA deverá protocolar, após a entrega e comprovação da disponibilidade do objeto 

para o período do contrato, requerimento de pagamento junto a Câmara Municipal de Guaíra, salvo 

se o CONTRATANTE indicar outro procedimento. 

7.5. O pagamento será efetuado após aceitação do recebimento provisório e definitivo e, posterior 

ateste das faturas/notas fiscais emitidas pela CONTRATADA. 

7.6. Havendo erro na apresentação das faturas/notas fiscais ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese,9 prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 

CONTRATANTE. 

7.7. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido 

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a gata do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes 	/ 
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fórmulas: 

I = (TX / 100) / 365 

EM =IxNx VP, em que: 

I = índice de atualização financeira; 

TX = percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = encargos moratórios; 

N = número de dias entre .a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; e 

VP = Valor da parcela em atraso. 

7.8. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de suas obrigações. 

7.9. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 

CLÁUSULA 8R— REAJUSTE/REPACTUAÇÃO 

8,1. Este contrato poderá, nos termos do art. 65 da Lei n°8.666/93, ser alterado por meio de termos 

aditivos, objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

8.2. Caso surja a necessidade de reajuste, por razões justificáveis, o valor contratual referente obje 

desta contratação poderá ser reajustado pelo INPC - índice Nacional de Preços ao Consumidor, OU 

outro índice que vier a substitui-lo. 

8.3. A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao 

reajuste. 

8.4. Para os reajustes subsequentes ao 1° (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em 

que o anterior reajustamento houver ocorrido. 

CLÁUSULA 99  — VIGÊNCIA 

9.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, podendo s r 

prorrogado conforme Lei Federal n°8.666/93, art. 57, inc. II. 

CLÁUSULA 102  — GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

104. A gestão e fiscalização do contrato seguirá a Portaria ri° 010/2021, ou outra que a vier 

substituir, bem como o contido nos termos do artigo 67 da Lei Federal n°8.666/93. 

10.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, pelos danos causados à CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA ou a terceiros, resultantes 

de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA 11R — SANÇÕES 

11.1. O descumprimento das disposições contidas no Termo de Referência e/ou contratuais sujei a 

a CONTRATADA às seguintes sanções administrativas: 

11.1.1. Por descumprimento de obrigações fixadas no Edital e em seus Anexos: 

a) Pagamento de multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento). sobre o valor total do Contrat 
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por dia e por descumprimento de obrigações fixadas no Edital e em seus Anexos, se 
a multa tem que ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, conta 

comunicação pela Administração. 

11.1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato:- 

Advertência; 
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total 
do objeto contratado. Esta penalidade deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da notificação oficial, podendo a autoridade competente determinar seu desconto 

diretamente das quantias porventura devidas ao contratado; 
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

11.1.3. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, se: 

deixar de assinara Contrato; 
ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato; 
não mantiver a proposta, injustificadamente; 

comportar-se de modo inidôneo; 

fizer declaração falsa; 

cometer fraude fiscal; 
falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

11,2. Comprovado o impedimento ou recánhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela Administração Pública, o fornecedor ficará isento das penalidades. 

11.3. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração 

Pública poderão ser aplicadas ao fornecedor juntamente cbm a de .multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

11.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro 

dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato. 

11.5. A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de demanda 
buscando indenização suplementar, caso o valor do dano seja superior ao valor da multa aplicada. 

11.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento devido à CONTRATADA. 

11.7. Se o valos do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial. 

11.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, esse será encaminhado para inscrição em divida ativa. 

11.9. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 

garantindo-se o contraditório e ampla defesa à CONTRATADA. 

CLÁUSULA 12! — RESCISÃO 

Praça João XX1r1. 200- Centro - Telefax (44) 3842-8550 - CEP.: 85.980-000 - Guaíra - PR 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA 

ESTADO DO PARANÁ 

12.1. Constituem motivos para rescisão contratual, as hipóteses especificadas nos artigos 

80, ambos da Lei Federal n°8.665/93.  

.4p79 - T  

Gup,ÁRi 

12.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Câmara Municipal de 
Guaira poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 

causados, já calculados ou estimados. 

CLÁUSULA 132 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

13.1. O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Complementar 
Municipal n° 001/2015, Decreto Municipal -no 224/2005, Lei Complementar n° 123/2006, Lei 
Complementar n° 147/2014, Lei n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/93 e por outras normas de 

direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público. 

CLÁUSULA 14!- PUBLICIDADE 

14.1. Extrato deste contrato será publicado no Diário Eletrônico do Diário Oficial dos Municípios d 

raraná, em cumprimento ao disposto no artigo 61, Parágrafo Único da Lei Federal n° 8.6'66/93. 

CLÁUSULA 152  - FORO 

15.1. Fica eleito «Foro da Comarca de Guaíra - PR, para solucionar eventuais litígios decorrentés 

deste contrato. 

As partes firmam o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas. 

Guaíra, 10 de fevereiro de 2021. 

nxt 	. 

TEREZA CAMILO DOS SANTOS 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA 

{504/2 4,753r 	44C  

SANDRO GONÇALVES 5502 9168/CON1TRATADA 

SANDRO GONÇALVESYÍ1EPRESENTANTE 
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EXTRATO DE CONTRATO N2  007/2021 ID TCE 285 

04A 

Processo Administrativo: 443/2020 

Contratação por: Pregão Presencial n2  02/2021 

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, CNPJ 77.849.289/0001-42 

Contratada: SANDRO GONÇALVES 55025129168, CNP.1- n° 11.796.939/0001-20. 

Objeto: Contratação de serviço, com dedicação exclusiva de mão de obra, para operação e ediç o 

de audio e vídeo para a transmissão ao vivo das sessões da Câmara Municipal de Guaí a. 

Atendimento, sob demanda, incluindo a disponibiiização de equipamento. 

Prazo de vigência: 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato. 

Data de assinatura: 10 de fevereiro de 2021: 

Valor total: R$ 26.971,56 (vinte e seis mil e novecentos e setenta e um reais e cinquenta e seis 

centavos). 

Recursos: Recursos próprios. 

Dotação orçamentária: 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica; 

Desdobramento, 3.3.90.39.5900 — Serviços de Audio, Vídeo e Foto; 

Guaíra, 10 de fevereiro de 2021. 

Tereza Camilo dos Santos 

Presidente - Gestão 2021 
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Publicado por: 
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara 
Código Identificador 	Ry 

Q- 

2 

Vereador Sandro Sabino Borges 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do 
Paraná, em 10 de fevereiro de 2021. 

TEREZA CAMILO DOS SANTOS 
Presidente- Gestão 2021 

Publicado por: 
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara 

Código Identificador:89B74162 

CAMAFtA MUNICIPAL 
EXTRATO DE CONTRATO N° 006/2021 II) TCE-PR 284 

EXTRATO DE CONTRATO N° 006/2021 ED TCE-PR 284  

Processo Administrativo: 021/2021 
Contratação por: Dispensa de Licitação n°05/2021 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAFRA, CNPJ 
77.849.289/0001-42 
Contratada: VANESSA DOS SANTOS IABLANSK.I DE PAULA 
04744549918, CNPJ 12.770.064/0001-50 
Objeto: Contrafação de empresa especializada em limpeza, 
.nigienização e lavagem de veículos para atender as necessidades da 
ekota da Câmara Municipal de Guaíra. 
Prazo de vigência: da data da assinatura até 31 de dezembro de 2021. 
Data de assinatura: 10 de fevereiro de 2021. 
Valor total: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
Recursos: Recursos próprios 
Dotação 	orçamentária: 	Funcional 	Programática: 
01.001.01.031.0001.2001, 
Desdobramento da despesa: 3.3.90.39.1999 — Outros serviços de 
manutenção e conservação de veiculos. 

Guaíra, 10 de fevereiro de 2021. 

TEREZA CAMILO DOS SANTOS 
Presidente - Gestão 2021 

Publicado por: 
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara 
Código Identificadon6C886A3E 

CAMARA MUNICIPAL 
EXTRATO DE CONTRATO N°007/2021 1D TCE 285 

$4XTRATO DE CONTRATO N° 007/2021 ID TCE 285  

Processo Administrativo: 443/2020 
Contratação por: Pregão Presencial n°02/2021 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, CNP.' 
77.849.289/0001-42 
Contratada: SANDRO GONÇALVES 55025129168, CNP' n° 
11.796.939/0001-20. 
Objeto: Contratação de serviço, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, para operação e edição de audio e vídeo para a transmissão ao 
vivo das sessões da Câmara Municipal de Gualra. Atendimento, sob 
demanda, incluindo a disponibilização de equipamento. 
Prazo de vigência: 12 (doze) meses contados da data de assinatura do 
contrato. 
Data de assinatura: 10 de fevereiro de 2021. 
Valor total: RS 26.971,56 (vinte e seis mil e novecentos e setenta e um 
reais e cinquenta e seis centavos). 
Recursos: Recursos próprios. 
Dotação orçamentária: 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — 
Pessoa Jurídica; 
Desdobramento, 3.3.90.39.5900 — Serviços de Audio, Vidro e Foto; 

Guaíra, 10 de fevereiro de 2021 

TEREM CAMILO DOS SANTOS 
Presidente - Gestão 2021 

CAMARA MUNICIPAL 
PORTARIA N° 27/2021 

GO Étt0.  

Ementa: Retoma a normalidade do regime de trabalho 
do servidor Ricardo Henrique Borges, matricula 884, 
ocupante do cargo de Controlador Interno da Câmara 
Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, e dá outras 
providências. 

A Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, de conformidade com o 
art. 38, inciso VI, alínea q, do Regimento Interno e Lei Municipal n. 
1.653/2009 

RESOLVE 

Art. 1°. Fica revogada a Portaria n°. 75/2020, voltando o servidor ao 
horário normal de trabalho constante da Portaria n°. 75/2017, sendo 
ele: 

Segunda-feira a sexta-feira: 07h30 as 12h00 e 13h30 as 17h00 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do 
Paraná, em 10 de fevereiro de 2021. 

TEREM CAMILO DOS SANTOS 
Presidente - Gestão 2021 

Publicado por: 
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara 
Código Identificador:5AD5OFC8 

COMPRAS E LICITAÇÕES 
ADITIVO CONTRATUAL N°023/2021 

Extrato do Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços 
n°368/2020, do Edital de Pregão Presencial n° 135/2020 
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA 

Contratada: PEDREIRA DO TREVO LTDA, CNPJ n° 
76.098.623/0003-72 

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para 
fornecimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado itt quente) os 
quais serão utilizados no reperfilarnento e manutenção da malha viária 
urbana e rural do Município de Guaíra-PR_ 

Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de 
percentual de valor da Ata de Registro de Preços, decorrente de 
alteração de meta fisica 

Do Acréscimo do Valor: a Contratante pagará a Contratada o valor 
total máximo de 125 203.160,00 (duzentos e três mil, cento e 
sessenta reais), que corresponde ao percentual de 25% do valor total 
da Ata de Registro de Preços n°  368/2020, que é de R$ 812.640,00 
(oitocentos e doze mil, seiscentos e quarenta reais) e refere-se ao 
acréscimo de quantidade no item 1 do lote 2 da ARP. 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de 
Preços. 

Gualra, Paraná, 10 de fevereiro de 2021. 

HERALDO TRENTO 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N°02712021 
DATA:10/02/2021 

101 www.diarioniunicioaltotn.bdamp 
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Exercício: 2021 

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 32 / 2021 
Espécie: Global 	 Data Emissão: 11/02/2021 	 Página 1 / 1 

Fornecedor: 782- SANDRO GONÇALVES 55025129168 

CNPJ: 11.796.939/0001-20 	 bise. Estadual: 
Endereço: VALE DAS FLORES. 63 
Bairro: VILA ALTA Cidade: GUAÍRA- PR 	 CEP: 

Telefone: 

Processo: 	443 / 2020 

N°. Solicitação: 	36 / 2021 

Modalidade: 	Pregão 

N° Licitação: 	2 / 2021 

N' Connato: 	7 / 2021 

Data Publicação: 11/02/2021 

Homologação 	09/02/2021 

11) Contrato: 	285 

Cód. Bem: 

Subvenção: 	/ 

Loc./Incem Obra: / 
 

	

Órgão: 1/1 	Camara Municipal 

Unld. Orçamentária: 01.001. 	Cantara Municipal 

	

Função: (I1 	Legislativa 

Sub Função: 031 	Ação Legislativa 

Programo: 0001 	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

Projeto/Atividade: 2001 	Fiscalização, Controle Externo e Atividades 

Nat. da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

	

Desdobramento: 59 	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO 

SubDesclubramento: 00 

Fonte de Recurso: 01001 	Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente 

	

Recurso: 	I 	Próprio 

	

Contrapartida: 	Não 	 Convênio N°.: / 

JUSTIFICATIVA: Contratação de serviço, com dedicação exclusiva de mão de obra, para operação e edição de áudio e 
vídeo para a transmissão ao vivo das sessões da Câmara Municipal de Guaíra. Atendimento, sob demanda, incluindo a 
disponibilização de equipamento, de acordo com as especificações técnicas constantes do presente edital. 
Ord. 	Item 	Descrição 	 Unidade Quantidade Vir. Unitário 	Vir. Total 

1 	724 TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA 	SRV 	 40.00 	349,270 	13,970,800 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA EM VÍDEO E ÁUDIO 
D1SPONIBILIZADOS PELO SITE 
WWW.CAMARAGUAIRA.PR.GOVISR 

2 	725 TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES 	 SRV 	 40,00 	194,040 	7.761,600 
EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUAÍRA EM VIDEO E ÁUDIO DISPONIBIL/ZADOS PELO 
SITE W NVW.CAMARAGUAIRA.PR.GOV.BR  

3 	726 TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES SOLENES DA 	SItV 	 3,00 	582,120 	1.746,360 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA EM VÍDEO E ÁUDIO 
DISPONIBIL2ADOS PELO srrE 
WWW.CAMARAGUAIRA.PR.GOV.BR  

4 	974 TRANSMISSÃO AO VIVO DAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DA 	SRV 	 10.00 	349,280 	3,492,800 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA EM VIDEO 
DISPON1BILIZADOS SITE 
WWW.CAMARAGUAIRA.PR.GOV.BR  

Total: 	26.971,56 

Tereza Camilo dos Santos 
Presidente 

g. 
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Aos onze dias do mês de julho de 2022, às oito horas e trinta minutos, 
reuniram-se os membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
BENS MÓVEIS E IMOVÉIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, 
nomeada pela Portaria n° 003/2022, senhores Gilberto Bello da Silva, Marino 
Kutianski e Tatiane Otto, para dar continuidade à análise do pedido de abertura 
de processo para "Contratação de empresa prestadora de serviço de 
filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e audio das Sessões, 
Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem 
realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de 
equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as especificações 
mínimas estabelecidas no Termo de Referência que o presente 
instrui".Como ficara decidido na última reunião buscou-se a realização de 
orçamentos, assim em contato diretamente com 05 (cinco) empresas 
prestadoras do objeto em questão. Fora obtido apenas 01 (um) orçamento, 
da empresa CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO — LTDA - 
CNPJ 11.520.032/0001-34 no valor total de R$ 11.050,000 (onze mil e  

cinqüenta reais) para 12 meses de contrato (850,00/mês) mais taxa de  

instalação(R$ 850,00).  Na busca de outros orçamentos, colheu-se contratos 
via portais de transparência contratos mantidos por outras Câmaras Municipais 
que indicaram também o valor médio praticado no Estado do PR. 
Considerando que o valor proposto está dentro do que se tem praticado no 
Estado, por óbvio que o valor anual da contratação fica dentro dos valores 
permitidos pela lei a permitir a contratação mediante processo de dispensa de 
licitação, vez que atualmente o limite para tal é de R$ 17.600,00 para compras 
e outros serviços. Essa Comissão entende que se trata de serviço pela primeira 
vez contratado, que obviamente visa a transparência dos trabalhos, mas cuja 
funcionalidade e utilidade deve ser observada com bastante cuidado, inclusive 
pelo valor mensal que será despendido, a justificar que se torne um contrato de 

prestação continuada. Assim, entende adequado que inicialmente o 
contrato seja firmado por 12 (doze) meses, sem possibilidade de 
renovação, devendo serem analisados os acessos, as visualizações, a 
utilidade, a fim de se confirmar se a transmissão dos trabalhos atingirá os 

fins a que se propõe. Após, cumpridos os propósitos deve ser realizada nova 
contratação utilizando-se dos meios legais entenderam então os membros da 

Comissão pela realização de DISPENSA DE LICITACAO, considerando o 

valor do serviço que se pretende contratar, conforme o orçamento apresentado. 

Pelo que, entenderam pela contratação do objeto mediante DISPENSA DE 

LICITAÇÃO.  Dessa forma, expeça-se edital indicando a pretensão de 
contratação mediante processo de dispensa de licitação, na sequencia sejam 
buscadas propostas junto às empresas prestadoras do serviço, informando a 
pretensão de contratação sob o preço máximo de R$ 11.050,00/anual, inclusive 



chia, 
Gilberto Bello da Silva 

Pr 	nte da Comissão Permanente de Licitação 
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àquelas empresas já contatadas anteriormente. Considerando o valor do único 
orçamento apresentado, solicite-se novo parecer ao setor contábil, indicando a 
existência de recursos considerando os valores a serem despendidos 
mensalmente no ano de 2022. Envie-se os autos para os Setores Jurídico e 
Controle Interno para que emitam parecer acerca da regularidade dos atos até 
aqui desenvolvidos. Sem mais, encerraram a presente reunião. 

Marino Kutianski 
Membro da tomissão Permanente de Licitação 

acciu 
Tatiane Otto 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 



049 

CERTIDÃO 

Encaminho os autos para parecer contábil, nos termos da Ata de reunião da 
Comissão de Licitação realizada dia 11/07/2022, a fim de que informe quanto a 
existência de recursos, considerando os valores a serem despendidos 
mensalmente no ano de 2022, tomando o valor mensal máximo de R$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais), mais taxa de instalação máxima de R$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais). 

Inácio Martins, 11 de julho de 2022. 

-. TIANE OTTO 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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PARECER CONTÁBIL 

Trata-se de Parecer Contábil referente ao Processo de Licitação n° 02/202. 

Dispensa de licitação n.° 001/2022. Em Cumprimento a solicitação de Vo sa 

Excelência, após reunião da Comissão de Licitação realizada no dia 11/07/2022 

cumpre informar que a previsão de recursos orçamentários na conta 33.90.40,00.00 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕE E COMUNICAÇÃO, continua o 

mesmo valor R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com um saldo atual até 30 de junho de 

2022 no valor de R$ 44.931,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e um 

reais) para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes dos SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕE E COMUNICAÇÃO. Deste total já está 

comprometido mensalmente com as despesas fixas: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE 

CONTABILIDADE PÚBLICA Valor mensal a partir de julho de 2022 de R$ 5.320,79 

x 6 meses = R$ 31.924,74; HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE R$ 450 00 

x 6 = 2.700,00 e INTERNET R$ 550,00 x 6 = 3.300,00. Considerando que os 

contratos da Internet e da Manutenção do Site continuam até o momento com o 

mesmo valor, pois ainda não houve manifestação da parte interessada na corre ão 

do valor dos serviços de Internet, cujo contrato atual encerra-se em agosto de 242 

O total até o mês de dezembro das despesas fixas são de R$ 37. 924,74. O saldo 

atual da conta é de R$ 44.931,00 — R$ 37.924,74 (até dezembro/2022) sobra na 

dotação o valor de R$ 7.006,26. Considerando que a despesa com o processo de 

dispensa de Licitação n.° 002/2022 prevê uma despesa mensal de R$ 850,00 x 5 = 

R$ 4.250,00 mais taxa de instalação de R$ 850,00 totalizando uma despesa ão 

prevista nesta conta de R$ 5.100,00 concluindo-se que a sobra no orçame to 

poderá não ser suficiente para da cobertura a despesa do Processo de Licitação n.° 

02/2022, Dispensa de Licitação n.° 001/2022, pois o saldo que sobraria ao fim I o 

exercício seria de R$ 7.006,26 e deduzido o valor da despesa em questão ( $ 

5.100,00) sobrará apenas R$ 1.906,26, além das despesas fixas, e nessa co ta 

contabiliza-se também a Instalação e Manutenção de Equipamentos de Informática; 

Serviços de Processamentos de Dados e outros Serviços da TIC (Tecnologia da 

Informação), isto tudo que está relacionado com a Tecnologia da Informação e 

Comunicação e contabilizado nesta conta. Portanto para dar prosseguimento de 

imediato ou seja para ser colocado em prática neste momento a LICITAÇÃO 11.0 
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arecida dos santos 
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02/2022 DISPENSA N.° 001/2022, não descarta-se a necessidade de proceder 

abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento, até o final do exercício 

vigente, caso faltem recursos para cobrir a eventuais despesas. Ainda, sugerimos 

que para o exercício de 2023 seja levado em consideração a possibilidade de se 

manter o contrato do referido serviço e assim o próximo orçamento já mantenha-se 

adequado. 

Inácio Martins, 15 de julho de 2022. 
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°ANITA APA CIDA DOS SANTOS 

CONTADOR 

ADALBERTO JORGE BONATO 

CONTROLADOR INTERNO 

1.821.000.00 

ELCIOWSZOLEK 

821.000,00 	725.546,82 5,052,18 0,00 TOTAL GERAL DA DESPESA 

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 	 Exercício 2022 

Unidade gestora: Câmara Municipal de hada Martins 

01.001 CAMARA MUNICIPAL 

01.031.0101.2-001 MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES 130 LEGISLATIVO MUNICIPAL 

00010 93001 3.1.90,11 00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 

1111000 3.1.90.11,37.00 GRATIFICAÇÁO POR TEMPO DE SERVIÇO 

001100 3990.11.75.03 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 

00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 

00000 3.1.9011.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 

00000 3990.11,45.01 FERIAS 'ABONO CONSTITUCIONAL • PESSOAL EFETIVO 

00910 3,1 .90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE 

00020 00001 3.1.90.13.00,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 

00000 INSS -SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 

00000 3,1 9913.0206 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO 

00000 3.193.13.02.03 INSS • SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 

01:930 00001 3.1.91 13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 

00000 3.1.91.13.0900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REPS PESSOAL 

00040 00001 3.3.93.14.00.00 DIÁRIAS 'CIVIL 

00000 3.3.90 14 14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 

00900 3.3.90.14.1403 AGENTES POL 'TICOS 

00000 3.3.90.14.1901 SERVIDORES EFETIVOS 

00000 3.3.90.10.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 

som 3.3 90.14 14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 

00050 00001 3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 

MOO 3.3.90.30 07.12 GÉNEROS AL1MENTICIOS PARA COPA E CANTINA 

00000 3.3,90.30 07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÉNEROS ALIMENTICIOS 

00000 3990.3021.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÀO 

00000 3.3.90.20.01.01 ETANOL 

00000 3.390.3091.02 GASOLINA 

00060 00001 3.3.90 33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 

00070 00001 3.3.90.35.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS' PESSOA FISICA 

00080 00001 3.3.9039,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA 

0.0000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 

00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICÁ 

09093 3990.39718.01 SERVIÇOS PE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 

00000 3.3,90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 

00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES 

00000 33,00.39.44.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES 

000011 3.3 90.39.52.00 SERVIÇOS PE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

011000 3.3 90.39.58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

00090 00001 3.300.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

00000 3.3 90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

00000 3.3.90 40.0900 MANI1 TENÇÃO DE SOF1WARE 

00000 3.1.9040 06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 

00100 moro 3.3.51,9E 00 00 APORTE PARA COBERTUPA DO DEFICIT ATUARIAL DO 

00000 3.3.9197.0100 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO 

00110 00001 99.90,5100.00 OBRAS E INS1ALAÇÕES 

00120 09101 49.90.52 00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Período: De Janeiro Ata Junho 

725.945,92 

729948,52 

527.347.00 

18.323.63 

250.23984 

1975:482757:4838  

1.08993 

45.393.49 

63.972,88 

97.220.94 

9.742511 

7009,33 

32 109.54 

32 109,54 

2.69656 

5127590026 

0900 0  1,415,00 

450E0 

8.933.50 

3.144.12 

2.985.50 

94,90 

538,13 

86964 

1.304,21 

0.00 

0.00 

11.667.73 

929,40 

1.070.00 

9.407.95 

750.00  

1.645,59 

547,55  

1.490.00 

	

80.000.110 	 80.000.00 	 35.906897:0501  0.00 

230.00 

8.000,00 

28.839,00 

	

110,0110,00 	 0,00 	 110000.00 	 44750.51 

49.150.61 

	

50.000,00 	 0,00 D.CM 50.000.00 

	

50.000,03 	 0,0 	 50.000.00 0 	 0.00 

CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E 
SUPLEMENTADO 

   

01, CAMARA MUNICIPAL 	
1.821.000,00 

1.921.00900 

1921.00900 

1.160.000.00 

130.000,00 

81.000.00 

35 000.00 

30,000.00 

25000,00 

10.000,00 

00.000.00 

CRÉDITOS ESPECIAIS 
E EXTRAORDINÁRIOS 

TOTAL AUTORIZADO 

0.00 1.521.00900 

11910 1.521.000,00 

0,00 725.946,52 1.821000,00 

0.00 1160.000.00 

0,00 130.000.00 

0.00 81.000,00 

00 0 35.000.00 

1015 

 

0.00 39000.00 

01/0 251100.00 

0.00 10.000,00 

0.00 80.000.00 

Pagina 1 

1295.063,19 

1.005.053,15 

1.095.053,18 

832.553.00 

65.027,12 

08.890,40 

3.03 44 

21,068,50 

25.000,00 

10.000.00 

45.332,27 

44.931,00 

65 649 39 

50000.00 

50.000,00 

VALOR EMPENHADO SAIbO DA 
DOTAÇÃO 
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À PROCURADORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA, 

Encaminho os autos para os setores, Jurídico e de Controle Interno para que 
emitam parecer acerca da regularidade dos atos até aqui desenvolvidos. 

Inácio Martins, 15 de julho de 2022. 

intinjwo. rfl o. 
erezinha Matozo de Oliveira artins 

Assessora das Comissões Permanentes 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Comissão de Licitação e Avaliação de Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de 
Inácio Martins 

Comissão Permanente de Licitação e Avaliação de Bens 
Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Inácio Martins-
PR. "Contratação de empresa prestadora de serviço de 
filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e 
audio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que 
se mostrem necessários a serem realizados na Sede do 
Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de 
equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as 
especificações mínimas estabelecidas no Termo de 
Referência. Obtenção de orçamentos prévios. Dispensa de 
Licitação. Possibilidade. 

Houve requisição da Mesa Diretora dessa Casa de Leis para que houvesse 

a "Contratação de empresa prestadora de serviço de filmagem, gravação e 

transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos 

que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do Poder Legislativo 

Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo que remota), 

com as especificações mínimas estabelecidas em Termo de Referência". 

A Comissão de Licitações expediu inicialmente e-maus buscando a 

obtenção de orçamentos para que se analisasse o preço médio do mercado e 

procedesse a análise do procedimento a ser adotado. Como se vê dos autos o único 

orçamento obtido por email apresentou o valor total de R$ 11.050,000 (onze mil e 

cinquenta reais) para 12 meses de contrato (850,00/mês) mais taxa de instalação (R$ 

850,00). Coletou então a comissão outros valores praticados no mercado 

apresentando contratos, extratos de contratos e outros. Após, entendeu pela dispensa 

de licitação pelo valor do serviço a ser prestado, fixando o seu valor máximo bara o 

contrato anual em R$ 11.050,00 mais taxa de instalação máxima em R$ 850,00. 

Justificou ainda a comissão a contratação pelo prazo limitado de 12 (doze) meses a 

fim de que seja analisada a conveniência da contratação para os anos seguintes. 

Vieram os autos para parecer. 
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O procedimento de Dispensa de Licitação é regulamentado no artigo 24 

da lei 8.666/1993: 

"Art. 24. E dispensável a licitação: 
(.4 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alinea a do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma 
só vez; (Inciso com redação dada pela Lei n° 9.648, de 27/5/1998) 

A alínea "a" do inciso II do artigo 23 dispõe: 

"Art. 23. (...) 

(...) 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

a) convite: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);" 

O Decreto Federal no 9.412, de 18 de junho de 2018 atualizou os v lores 

das modalidades de licitação assim trazendo: 

Art. 10  Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termo,: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); 

na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e 
trezentos mil reais); e 

na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três miljiões e 
trezentos mil reais); e 

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: 

na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); 

na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um 4iilhão, 
quatrocentos e trinta mil reais); e 

na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um 4iilhã  
quatrocentos e trinta mil reais). 
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Tendo em vista que a aquisição de referidos produtos se enquadra nas 

determinações do artigo 24, II da Lei 8666/93 atualizado pelo Decreto 9412/18, e que 

o valor máximo da contratação está abaixo dos limites impostos pela lei, não podendo 

ultrapassar R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), a dispensa de licitação é 

possível. 

Destaco que o serviço poderia ser considerado de natureza continua, e 

nesse caso, havendo interesse de renovação do contrato, há corrente doutrinária a 

entender no sentido de que haveria necessidade de somar-se todas as possíveis 

prorrogações para escolha da modalidade ou, ainda, para verificar a possibilidade da 

adoção da contratação mediante dispensa em razão do valor. No entanto, a Comissão 

de Licitação indicou a conveniência e oportunidade que entendem estar presentes para 

que a contratação se dê por apenas 12 (doze) meses a fim de ser analisado se será 

um serviço utilizado pelos cidadãos para acompanharem os trabalhos do Poder 

Legislativo, justificando que se torne então um serviço contínuo. 

Nesse caso, considerando a fundamentação apresentada pela Comissão a 

justificar a contratação por apenas um ano, e assim optar pela dispensa de licitação, 

diante do valor do contrato, entendo adequado o procedimento adotado. 

Dos documentos anexos até o momento entendo que o Interesse Público 

e os demais princípios que regem o agir administrativo foram respeitados, dando 

destaque inclusive aos trabalhos realizados na busca de valores praticados no mercado 

para abertura do procedimento, quando buscou de orçamentos em diferentes 

fornecedores e também em contratos mantidos por outros entes. 

A Comissão indicou ainda que será expedido edital da pretensão de 

contratação mediante processo de dispensa de licitação e a busca de propostas junto a 

empresas prestadoras do serviço, informando a pretensão de contratação sob o preço 

máximo de R$ 11.050,00/anual mais taxa de instalação em torno de R$ 850,00. 
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Adequado para se buscar o melhor preço e garantia a máxima oportunidade de 

participação de interessados. 

No caso considero a soberania da Comissão quanto ao procedimento 

escolhido. 

ência Destaque-se que vindo as propostas de preço, deve-se dar prefe 

àquela mais vantajosa para a contratante, visando o cumprimento dos princípios 

administrativos. 

Considerando o parecer ao setor contábil, indicando a existên ia de 

recursos considerando os valores a serem despendidos mensalmente, entendo que o 

processo pode prosseguir 

Destaco que a em resa a ser contratada deverá demonstrar 	sua 

regularidade fiscal e aptidão para contratar com o setor público, para somente pós a 

compra ser aperfeiçoada. 

Sendo o que tinha para analisar no momento, é o parecer. 

Inácio Martins, 15 de julho de 2022. 

Vanes 	11-0Z 

OAB/PR 35.246 



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua 7 de Setembro, 291, Centro - CEP 85.155-000 

Fone/Fax: (42) 3667-1336 

O r o u o 

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 002/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2022  

Assunto: "Contratação de empresa prestadora de serviço de filmagem, gravação e 

transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos 

que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do Poder Legislativo 

Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo que remota), 

com as especificações mínimas estabelecidas em Termo de Referência". 

Considerando o valor da contratação a ser realizada, diante das disposições da lei, 

optou-se pela dispensa de licitação. 

O Departamento de Controle Interno declara seu ciente e autorização da referida 

despesa, entendendo regular o procedimento até o momento. Após retorne para nova 

apreciação. 

Inácio Martins, 18 de julho de 2022. 

Adalb 	orge B. ato 

Controlador Inteml 
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CERTIDÃO 

Certifico que os pareceres técnicos foram apresentados, e encaminho o 
processo para a Comissão de Licitação. 

Inácio Martins, 18 de julho de 2022. 

ohoryLQ j$ 
l'ATIANE OTTO 

Assistente Administrativa 



ws2s ÁQG 
Gilberto Bello da Silva 

060 

DESPACHO 

Considerando os pareceres emitidos expeça-se edital indicando a 
pretensão de contrafação mediante processo de dispensa de licitação, e sejam 
desde já buscadas propostas junto às empresas prestadoras do serviço, 
informando a pretensão de contratação sob o preço máximo de R$ 
11.050,00/anual, mais taxa de instalação de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 
reais), inclusive àquelas empresas já contatadas anteriormente. 

Inácio Martins, 18 de julho de 2022. 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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CERTIDÃO 

Certifico para os devidos fins a elaboração do EDITAL DE AVISO DE 
PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022 — 
como anexo segue. 

Inácio Martins, 19 de julho de 2022. 

ATIANE OTTO 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 



$g4 CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATORIO 002/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022  

   

A Câmara Municipal de Inácio Martins, CNPJ 77.778.827/0001-55, por seu presidente 
Sr Élcio Wszolek e pelo presidente da Comissão de Licitação e Avaliação de Berís 
Móveis e Imóveis, Sr Gilberto Bello da Silva, torna PÚBLICO que, conforme Processo 
Licitatório 002/2022 e com base no artigo 24, II da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, inclusive observando o Decreto n°9.412/2018, estará recebendo propostas 
de preços até o dia 25/07/2022,  para fins de contratação de empresa prestadora e 
serviço de "Filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessõe 
Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realizados 
Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistênc 
(mesmo que remota), com as especificações mínimas estabelecidas em Termo 
Referência". Para fins de elaboração de propostas os interessados poderão obter 
termo de referência diretamente no site https://www.camarainaciomartins.prgov.br  o 
através do e-mail camaraimQoutlook.com.  As propostas poderão ser enviadas por 
mail até o prazo final, tomado o valor máximo para a prestação do serviço em R 
11.050,00 (onze mil e cinquenta reais) pelo período de 12 (doze) meses e taxa d 
instalação máxima de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). 

e 

édIc-03 
ÉLCIO WSZOLEK 

Presidente 

'Ittril 	
ILBERTO BELLO DA SILVA 

Presidente da 	' o de Licitação e Avaliação de Bens Móveis e Imóveis 

PUBLICADO 
JORNAL HOJE CENTRO SUL 

Edicão NP* 	ali Página. 

Data 
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CERTIDÃO 

Certifico para os devidos fins que o EDITAL DE AVISO DE PROCESSO 
LICITATORIO 002/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022, foi 
disponibilizado no site do Poder Legislativo em 19 de julho de 2022, bem como, 
foi devidamente publicado no Jornal Hoje Centro Sul, em 20 de julho de 2022. 
Edição n°1421, página 07. 

Certifico ainda que foram encaminhados e-mails buscando propostas de preço 
para os endereços eletrônicos das seguintes empresas: 

SUPERSEG, superseqbarracao@qmail.com  (Encaminhado em 19/07/2022 
às 13 horas e 39 min); 

HBVAI, hbvai@hbvai.com.br  (Encaminhado em 19/07/2022 às 13 horas e 
40 min); 

SKILL FX PRODUÇÕES, skillfx@hotmail.com  (Encaminhado em 19/07/2022 
às 13 horas e 41 min); 

VIDEOLOC ESTÚDIOS LTDA, contato@videoloc.com.br  (Encaminhado em 
19/07/2022 às 13 horas e 43 min); 

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, 
administrativo@tvdoIegislativo.com.br  (Encaminhado em 19/07/2022 às 13 
horas e 44 min); 

PROMIC, atendimento.promic@riole.com.br  (Encaminhado em 19/07/2022 

às 13 horas e 46 min); 

Após o recebimento das referidas propostas de preço, procederei à juntada das 
mesmas, encaminhando os autos à Comissão de Licitação. 

Inácio Martins, 20 de julho de 2022. 

<cindf,E, 
TATIANE OTTO 

Assistente Administrativa 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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De: Camara Inácio Martins PR 
Enviado:terça-feira, 19 de julho de 2022 13:39 
Para: supersegbarracao@gmail.com  
Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO 

Boa tarde! 

A Comissão de Licitação, visando a "Contratação de empresa prestadora de serviço de 
filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências 
Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do 
Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo 
que remota), com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência 
que o presente instrui", para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, 
envia AVISO DE LICITAÇÃO, solicitando PROPOSTAS de PREÇO, conforme 
descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, n° 368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email  para Windows 
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De: Camara Inácio Martins PR 
Enviado:terça-feira, 19 de julho de 2022 13:40 
Para: hbvai@hbvai.com.br  
Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO 

Boa tarde! 

A Comissão de Licitação, visando a "Contratação de empresa prestadora de serviço de 
filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências 
Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do 
Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo 
que remota), com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência 
que o presente instrui", para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, 
envia AVISO DE LICITAÇÃO, solicitando PROPOSTAS de PREÇO, conforme 
descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, n° 368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 
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De: Camara Inácio Martins PR 
Enviado:terça-feira, 19 de julho de 2022 13:41 
Para: skillfx@hotmail.com  
Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO 

Boa tarde! 

A Comissão de Licitação, visando a "Contratação de empresa prestadora de serviço de 
filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências 
Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do 
Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo 
que remota), com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência 
que o presente instrui", para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, 
envia AVISO DE LICITAÇÃO, solicitando PROPOSTAS de PREÇO, conforme 
descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

C:MIARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, n° 368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 
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De: Camara Inácio Martins PR 
Enviado:terça-feira, 19 de julho de 2022 13:43 
Para: contato@videoloc.com.br  
Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO 

Boa tarde! 

A Comissão de Licitação, visando a "Contratação de empresa prestadora de serviço de 
filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e audio das Sessões, Audiências 
Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do 
Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo 
que remota), com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência 
que o presente instrui", para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, 
envia AVISO DE LICITAÇÃO, solicitando PROPOSTAS de PREÇO, conforme 
descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, me 368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 



069 
De: Camara Inácio Martins PR 
Enviado:terça-feira, 19 de julho de 2022 13:44 
Para: Administrativo TV do Legislativo 
Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO 

Boa tardei 

A Comissão de Licitação, visando a "Contrafação de empresa prestadora de serviço de 
filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e audio das Sessões, Audiências 
Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do 
Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo 
que remota), com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência 
que o presente instrui", para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, 
envia AVISO DE LICITAÇÃO, solicitando PROPOSTAS de PREÇO, conforme 
descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, ng 368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 
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De: Camara Inácio Martins PR 
Enviado:terça-feira, 19 de julho de 2022 13:46 
Para: José Luis Matos - Riole Promic 
Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO 

Boa tarde! 

A Comissão de Licitação, visando a "Contratação de empresa prestadora de serviço de 
filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências 
Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do 
Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo 
que remota), com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência 
que o presente instrui", para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, 
envia AVISO DE LICITAÇÃO, solicitando PROPOSTAS de PREÇO, conforme 
descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, n° 368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email  para Windows 
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De: Camara Inácio Martins PR 

Enviado:terça-feira, 19 de julho de 2022 14:25 
Para: Administrativo TV do Legislativo 
Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO 

Boa tarde! 
A Comissão de Licitação, visando a "Contratação de empresa prestadora de serviço de 
filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências Públicas e 
outros atos que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do Poder Legislativo 
Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as 
especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência que o presente instrui", para 
atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, envia AVISO DE LICITAÇÃO, 
solicitando PROPOSTAS de PREÇO, conforme descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 
Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 

Rua Sete de Setembro, n° 368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 
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De: Camara Inácio Martins PR 

Enviado:terça-feira, 19 de julho de 2022 14:45 

Para: José Luis Matos - Riole Promic 
Assunto: RES: AVISO DE LICITAÇÃO 

Boa tardei 

Conforme descrito no AVISO DE LICITAÇÃO: 

A Câmara Municipal de Inácio Martins, CNPJ 77.778.827/0001-55, por seu presidente Sr Élcio 

Wszolek e pelo presidente da Comissão de Licitação e Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, Sr 
Gilberto Bello da Silva, torna PÚBLICO que, conforme Processo Licitatório 002/2022 e com 
base no artigo 24, II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, inclusive observando o Decreto 

n2  9.412/2018, estará recebendo propostas de preços até o dia 25/07/2022, para fins de 

contratação de empresa prestadora de serviço de "Filmagem, gravação e transmissão ao vivo 
em vídeo e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a 
serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos 
e assistência (mesmo que remota), com as especificações mínimas estabelecidas em Termo de 
Referência". Para fins de elaboração de propostas os interessados poderão obter o termo de 

referência diretamente no site http5://www.camarainaciomartins.pr.gov.br  ou através do e-

mail camaraim@outlook.com.  As propostas poderão ser enviadas por e-mail até o prazo 
final, tomado o valor máximo para a prestação do serviço em R$ 11.050,00 (onze mil e 
cinquenta reais) pelo período de 12 (doze) meses e taxa de instalação máxima de R$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais). 

A Câmara Municipal busca PROPOSTAS DE PREÇOS, conforme acima destacado, não estamos 
em busca de orçamento. Porém, estarei repassando à Mesa Diretora a solicitação de agendar 

uma demonstração virtual antes de envio da proposta. 

Caso o Presidente da Câmara Municipal, demonstre interesse a respeito da demonstração, 

entraremos em contato. 

Atenciosamente, 
Tatiane 

Enviado do Email para Windows 

De: José Luis Matos - Riole Promic  

Enviado:terça-feira, 19 de julho de 2022 14:22 

Para: 'Camara Inácio Martins PR'  

Cc:adan@riole.com.br; 'Thiago Sartori - Riole'  

Assunto: RES: AVISO DE LICITAÇÃO 

Tatiane, boa tarde, tudo bem? 

Obrigado pelo contato. 

Acuso o recebimento da solicitação. Porém antes de partir para o orçamento, gostaria 

de uma oportunidade para agendarmos uma demonstração virtual, sem compromisso, 

e assim esclarecer eventuais dúvidas. O intuito desta reunião é verificar em conjunto 



quais são as reais necessidades da casa, e assim elaborar um projeto especifico e 

assertivo. 

Promic - Modernização, Automação e Gerenciamento de Sessões Plenárias 
É um sistema profissional e completo de software e Hardware para o gerenciamento de 

áudio, vídeo, inserção automática de legenda, confirmação de presença, solicitação de 
palavra, votação eletrônica, painel eletrônico, transmissão ao vivo através do Facebook, 

Youtube e Portal da Câmara, sessões hibridas, recursos para tradução de libras, emissão 

de relatórios. Contando com câmera PTZ robótica com detector de voz, base de 

microfone microprocessado, cronometro com desligamento automático, entre outras 

funcionalidades. 

Segue em anexo material de apresentação do sistema, onde poderá verificar algumas 

informações e funcionalidades que podemos oferecer. 

Permaneço à disposição para qualquer esclarecimento. 

Atenciosamente. 

mole 

JOSÉ LUIS MATOS 

Consultor Comercial 

+55 (41) 3046-2753  

+55 (41) 99266-1259 (whatsapp) 

riole.com.br  

promic.com.br   

Member of CISO Federation 

RIR 
Certified Management STA.rn 

150 9001 
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De: Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com> 

Enviada em: terça-feira, 19 de julho de 2022 13:46 
Para: José Luis Matos - Riole Promic <atendimento.promicgriole.com.br> 

Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO 

Boa tarde! 

A Comissão de Licitação, visando a "Contratação de empresa prestadora de serviço de 

filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências 
Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do 

Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo 
que remota), com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência 
que o presente instrui", para atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, 

envia AVISO DE LICITAÇÃO, solicitando PROPOSTAS de PREÇO, conforme 

descrições em anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 



o 4 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, n° 368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Emaii para Windows 
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De: José Luis Matos - Riole Promic 

Enviado:quarta-feira, 20 de julho de 2022 09:06 

Para: 'Camara Inácio Martins PR' 
Assunto: RES: AVISO DE LICITAÇÃO 

Tatiane bom dia, 

Lhe compreendo, porém o que temos a ofertar é bem mais completo e complexo que o TR 

anexado. E para agregar valores, se faz necessário a elaboração de um projeto especifico. 

Por isso insisto na demonstração, antes de lhe encaminhar a Proposta de Preço. 

Atenciosamente, 

Mole 

JOSÉ LUIS MATOS 

Consultor Comercial 

+55(41) 3046-2753  
+55(41) 99266-1259 (whatsapp) 

riole.com.br  
promic.com.br   

Member of CISQ Federation 

4 RIR 
Certified Management System 

150 9001 

   

De: Camara Inácio Martins PR <camaraim@outlook.com> 

Enviada em: terça-feira, 19 de julho de 2022 14:46 
Para: José Luis Matos - Riole Promic <atendimento.promic@riole.com.br> 

Assunto: RES: AVISO DE LICITAÇÃO 

Boa tarde! 

Conforme descrito no AVISO DE LICITAÇÃO: 

A Câmara Municipal de Inácio Martins, CNPJ 77.778.827/0001-55, por seu presidente Sr Élcio 

Wszolek e pelo presidente da Comissão de Licitação e Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, Sr 

Gilberto Bello da Silva, torna PÚBLICO que, conforme Processo Licitatório 002/2022 e com 
base no artigo 24, II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, inclusive observando o Decreto 

n.9  9.412/2018, estará recebendo propostas de preços até o dia 25/07/2022, para fins de 

contratação de empresa prestadora de serviço de "Filmagem, gravação e transmissão ao vivo 

em vídeo e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a 

serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos 

e assistência (mesmo que remota), com as especificações mínimas estabelecidas em Termo de 

Referência". Para fins de elaboração de propostas os interessados poderão obter o termo de 

referência diretamente no site https://www.camarainaciomartins.pr.gov.br  ou através do e-

mail camaraim@outlook.com.  As propostas poderão ser enviadas por e-mail até o prazo 

final, tomado o valor máximo para a prestação do serviço em R$ 11.050,00 (onze mil e 
cinquenta reais) pelo período de 12 (doze) meses e taxa de instalação máxima de R$ 850,00 

(oitocentos e cinquenta reais). 

A Câmara Municipal busca PROPOSTAS DE PREÇOS, conforme acima destacado, não estamos 

em busca de orçamento. Porém, estarei repassando à Mesa Diretora a solicitação de agendar 

uma demonstração virtual antes de envio da proposta. 
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS 

MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2022, às nove horas, reuniram-se os 
membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 
'MOVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, nomeada pela Portaria n° 
003/2022, senhor Gilberto Bello da Silva e senhora Tafiane Otto, tendo o senhor 
Marino Kutianski justificado sua ausência por não estar na cidade no momento, 
participou do ato o suplente Vereador Laurici José de Oliveira. Considerando a data 
fixada no Edital de Aviso de Dispensa de Licitação como limite para recebimento de 
propostas e considerando também que a Câmara Municipal recebeu apenas unia 
proposta de Preço, sendo esta da empresa CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO 
AO VIVO — LTDA - CNPJ 11.520.032/0001-34 no valor total de R$ 11.050,00 (onze 
mil e cinqüenta reais), sendo o valor de R$ 10.200,00 parcelado em 12 meses 
(850,00/mês) mais taxa de instalação(R$ 850,00).  A Comissão de Licitações chegou 

a seguinte conclusão: considerando a razoabilidade do valor proposto, a sua 
adequação com o valor médio praticado no mercado, e que a proposta cumpre o 
Termo de Referência que instrui o presente, indica e requer a contratação da 

empresa CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO — LTDA  pelo valor supra 

mencionado e na forma da proposta. Solicite-se à mencionada empresa a 

documentação necessária a confirmar a sua regularidade social e fiscal. 
Elabore-se minuta de contrato. Não havendo outras manifestações, encaminhe-se 
ao Presidente da Câmara Municipal para proceder à homologação e à adjudicação. 
Encaminhe-se antes para parecer jurídico, contábil e do controle interno. Nada mais 
havendo a tratar e encerrada a presente, lavrou-se a presente Ata que, após lida, vai 
assinada pelo Presidente e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação 
que a tudo estiveram presentes. 

---2 	eacSa.GLDS10  
lberto Bello da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Laurici Jo de Ojiíeira 
Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação 

Tatiane Otto 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 



0'77 
CERTIDÃO 

Certifico a juntada da documentação referente a empresa CLIC SISTEMAS PARA 
TRANSMISSÃO AO VIVO — LTDA  - como anexa segue, alguns documentos inclusive 
recebidos conjuntamente à proposta formulada. 

Certifico a juntada da minuta de contrato. 

Encaminho para pareceres técnicos. 

TATIANE OTTO 
Assistente Administrativa 



De: Administrativo TV do Legislativo 

Enviado:terça-feira, 19 de julho de 2022 14:31 

Para: Camara Inácio Martins PR 
Assunto: Re: AVISO DE LICITAÇÃO 

Boa tarde Tatiane! 

Segue em anexo nossa Proposta Comercial, qualquer dúvida estou a disposição! 

Att.: 

Keithi Canei 
(49) 3197-1999 
Guaraciaba - SC 

   

Às 14:25 de 19/07/2022, Camara Inácio Martins PR escreveu: 

Boa tarde! 
A Comissão de Licitação, visando a "Contratação de empresa prestadora de 
serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das 
Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a 
serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento 
de equipamentos e assistência (mesmo que remota), com as especificações 
mínimas estabelecidas no Termo de Referência que o presente instrui", para 
atender as necessidades do plenário da Câmara Municipal, envia AVISO DE 
LICITAÇÃO, solicitando PROPOSTAS de PREÇO, conforme descrições em 

anexo. 

Favor confirmar o recebimento deste. 
Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

Membro da Comissão de Licitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
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Rua Sete de Setembro, n° 368 

Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 

Keithi Canei 
(49) 3197-1999 
Guaraciaba - SC 
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Proposta 
Comercial 

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO 
VIVO - LTDA 1 CNFU: 11520.032/000144 
RUA PRIMEIRO DE MAIO. 1208- SALA - 
CENTRO - GUARACIABA/SC CEP 89.920-000 
TEL.: (49) 3197-1999 - 0800 777 9025 

Viemos através dessa proposta, formalizar nossa intenção em atender a: 

Câmara Municipal de Inácio Martins - PR 
DATA DA PROPOSTA: 04/07/202 1 VALIDADE: 30 dias 

Através de um levantamento inicial, formulamos uma disposição 
de equipamentos da seguinte forma: 

CÂMERA  ROBOTIZADA 
No fundo do plenário ficará a câmera responsável por todas as cenas dos 
vereadores. Nela serão configuradas as posições de cada uma das mes s, 
além da tribuna, mesa diretora, entre outras. Com  essa câmera com Zo m 
óptico extremamente potente, podemos aproximar longas distâncias o 
toque de um dique. Essa câmera comunica com nosso software que auto-
matiza todos os cenários e trocas de imagens automaticamente. 

CAM ERA FIXA  VARIFOCAL 
Nas laterais ficarão as câmeras responsáveis por focar no público. Es as 
câmeras possuem uma abertura de lente regulável, podendo ficar apro 
mada ou aberta. Essa câmera de alta resolução é exibida automaticame te 
nas trocas de cenas da câmera robotizada, sem que seja necessário in 
venção do operador. Dessa forma quem assiste em casa sempre verá i a-
gens fixas, não aparecendo a movimentação da câmera robotizada. 

COMPUTADOR GERENCIADOR 
Complementando o conjunto de equipamentos está o nosso computador 
gerenciador de transmissão. Esse computador de alto desempenho, ccm 
processador e placa de vídeo específicos para transmissão em alta reso u-
ção fará todo o controle das câmeras, conexão com as redes sociais e 
gerenciamento completo das Lives. 

SOFTWARE CONTROLADOR 
Além dos equipamentos de ótima qualidade, testados e aprovados em ce 
tenas de câmaras municipais o nosso conjunto contem é o software TV o 
Legislativo. O sistema é responsável por automatizar toda a transmissão o 
vivo, controlando a movimentação da câmera, corte de imagens, inserç o 
de textos e legendas. Com  nosso software, transmitir ao vivo deixa de sier 
algo técnico e trabalhoso, para ser simples e d rápido treinamento. 

\il 
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Toda a instalação e configuração 
é realizada por equipe própria e 
altamente treinada. 

R$850,00 

Serviços Complementares 

SUPORTE TÉCNICO 
Disponível até as 22:00hrs 7 dias por 
semana via WhatsApp e Telef ne. 
Somos reconhecidos por um sup rte 
extremamente rápido e temos m ito 
orgulho disso. 

TREINAMENTO 
Os utilizadores da nossa platafor-
ma passarão por um treinamento 
com a equipe de suporte técnico, 
que vai demonstrar todas as 
funcionalidades do serviço. 

GARANTIA VITALICIA 
Com o serviço TV do Legislativo a 
Câmara contará com a garantia 
vitalícia e incondicional de 100% 
dos equipamentos. 

Serviço Mensal 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

VALOR MENSAL 

   

LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSÃO AO VIVO 
TV DO LEGISLATIVO 
CONTEÚDO DO SERVIÇO: 
-Cãmera HD robotizada com zoorn ótico de no mínimol8x com 
posicionamento 3D; 
-Câmara FulIHD fixa com Lente Varifocal; 
- Servidor cie vídeo com capacidade de HARDWARE para transmissão 
ao vivo para até duas redes sociais simultâneas e gravação local Fuill-ID; 
-Retorno do vídeo em talão ou TV com conexão HDMI FulIHD: 
- Backup das Imagens com gravação local; 
- Software para transmissão ao vivo com sincronização automática via 
API com Facebook e Youtube sem ouso de Chaves de transmissão 
RTMR 
- Software de posicionamento 3D para automação de câmera 
robotizada; 
- Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos 
vereadores no vídeo ao vivo; 
- Cronómetro digital presente no retorno de vídeo com o tempo das 
falas dos vereadores; 
- Tecnologia patenteada de posicionamento 3D da câmera "Controla-
dor TV da Legislativo e Licitações Transparente (Patente N. 
13R512019000069). 

12 MESES R$850,00 

   

Taxa de Instalação (cobrada apenas uma v =r) 

1 TAXA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA TV DO LEGISLATIVO 
Incluindo mão de obra e deslocamento de equipe técnica.  

VALOR UNITÁRIO 

R$850,00 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

VALOR TOTAL: R$11.050,00 

\-11.520.0
3210001-3;1-i  

CLIC SISTEMAS PARA 
TRANSMISSAO AO VIVO LTDA 

Rua Primeiro de Maio. 1208. Saia 03 Cenho 
CEP el9 920-000 GuaraciabaSC Willian Perondi -'Administrador 

2/2 
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IREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO 
11.520.032/0001-34 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 41  
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
002/2010 

i 

NOME EMPRESARIAL 
CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO 

PORTE 
ME 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
51.90-6-02- Provedores de voz sobre protocolo Internet - VOIP 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
77.33-1-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 	

_I 
LOGRADOURO 
RIDE MAIO 

NÚMERO 
1208 -1 

COMPLEMENTO 
SALA 03 

CEP 
89.920-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
GUARACIABA 

UF 
SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(49) 3645-0745 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
04/02/2010 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 09/11/2021 às 10:44:00 (data e hora de Brasília). 
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25/03/2021 	 Gmail • 219389071 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSA0 AO VIVO LTDA 083 

Gmail 

219389071 - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA 
2 mensagens 

reguerimentosjucescaucesc.sc.gov.br  <reguerimentosjucescelucesc.sc.gov.br> 	25 de março de 202 
Para: exatus.gba1©gmail.com  

JUCESC - Junta Comercial de Santa Catarina 

Segue em anexo documento no formato PDF, assinado de forma digital pela JUCESC. 
referente ao processo: 

Protocolo: 219389071 

Nome da empresa: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA 

CNPJ da empresa: 11520032000134 

NIRE: 42204442090 

Chancela: 145751651195226 

Para confirmar a veracidade de seu documento ou imprimir sua Via Única acesse o li 
abaixo e informe o numero do protocolo e o numero da chancela 

http://regin.JUCESG.SC.govbr/autenticacaoDocumentos/AUTENTICACAO.asPx  

reg uerimentosjucesc@jucesc.sc.gov.br  <reguerimentosjucesc@jucesc.sc.gov.br> 	25 de março de 2021 10.28 
Para: exatus.gba1@gmail.com  

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

imbu documento.pdf 
v--1  268K 

10:28 

Exatus Contabilidade <exatus.gba1@gmai .com> 

hites.limail.google.corn/mailiu/0?ik=e1a59cf51a&view=p18search=a118permthidrthread4%3A16952238657206705168simpirmse-F43A1695223 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL t4 5 DA SOCIEDADE CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO cfr) 
VIVO LTDA 

CNPJ a° 11.520.032/0001-34 

WILLIAN PERONDI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/09/1991, SOLTEI' O. 
COMERCIANTE, CPF no 083.489.779-29, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 5384798, órgão expedi ior 
SSP - SC, residente e domiciliado(a) rio(a) RUA 1 DE MAIO, 288, CENTRO, GUAPA CIARA., C. 
CEP 89920000, BRASIL. 

ADREANE MARIA ZORZI PERONDI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 22/04/1972, eas da 
em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, VENDEDORA, CPF n° 758.605.209-30, CARTEIRA a L 
IDENTIDADE n° 2940026, Órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA I ME 
MAIO, 288, CENTRO, GUARACIABA, SC, CEP 89920000, BRASIL, representada neste ato por 
PROCURADOR WILLIAN PERONDI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12109/19 1, 
SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF no 083.489.779-29, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 53847 8, 
Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: RUA 1 DE MAIO, 288, CENTRO, GUARACIABA, SC 
89920000. 

daa 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VI .10 
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do 
Estado de Santa Catarina, sob NIRE n° 42204442090, com sede Rua Duque de Caxias, 612, Sala )1, 
Centro Ouaraciaba, SC, CEP 89920000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pes ou 
Juridica/MP sob o n°  11.520.032/0001-34, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a prese te 
alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas as 
cláusulas seguintes: 

ENDEREÇO 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua 
1 de maio, 1208, Sala:03, Centro, Guaraciaba, SC, CEP 89.920-000. 

QUADRO SOCIETÁRIO 
CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade a sócia ADREANE MARIA ZORZI PERON II, 
detentor de 15.000 (Quinze Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real 1 cada una, 
correspondendo a RS 15.000,00 (Quinze Mil Reais). 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
CLAUSULA TERCEIRA. A sócia ADREANE MARIA ZORZI PERONDI transfere sua quotas 
capital social, que perfaz o valor total de R$15.000,00 (Quinze Mil Reais), direta e h-restritamente 
sócio WILLIAN PERONDI, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: 
WILLIAN PERONDI, com 30.000(Trinta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 30.000,00 (Trinta h il 
Reais) 

DA ADMINISTRAÇÃO 
CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(a) Soem(:) 
WILL1AN PERONDI com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedat 
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre e 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo cm atividzid s 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja ern favor de qualquer dos coristas ou do remoa 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

Req: R I 100000490600 
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Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 	 25/03/2021 
Certifico o Registro em 25/03/2021 
Arquivamento 20219389071 Protocolo 219389071 de 24/03/2021 RIRE 42204442090 
Nome do empresa CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA 
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentosfautenticacao.aspx  
Chancela 145751651195226 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Blaseo Borges Barrellos - Secretario-geral 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°5 DA SOCIEDADE CLIC SISTEMAS PARA TRA1'SMISSA0 AO 
VIVO LTDA 

CNPJ n0  11.520.032/0001-34 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
CLÁUSULA QUINTA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude do condenação criminai, eu eor se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a econoriia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relac es 
de consumo, fé pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 
CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do 

contrato social permanece em SÃO MIGUEL DO OESTE/SC. 

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não ti . rui A 
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002. 
mediante as condições e cláusulas seguintes 

Cláusula 1°. A sociedade gira sob nome empresarial de CLIC SISTEMAS PA A 

TRANSMISSA0 AO VIVO LTDA. 
Clausula 2*. A sociedade terá sua sede a Rua 1 de maio, 1208, Sala:03, Centro, Guaraciaba, SC, 

CEP 89.920-000. 
Clausula 3' O objeto social e: Comércio varejista de maquinas e equipamentos de inforrnán a. 

câmeras de segurança e equipamentos para alarmes, serviços de manutenção e reparação de nuoititilac 
equipamentos de informática, eletrônicos e elétricos, provedores de voz sobre protocolo de internei - .. o p. 
locação completa de equipamentos e sistema patenteado e exclusivo de transmissão em tempo real] e 

. c,  

gravação/armazenamento de vídeo, desenvolvimento e licenciamento de programas de computad r 
customizávois, suporte técnico e manutenção em tecnologia de informação e locação de maquinas 

equipamentos para escritório. 
Clausula 4'. A sociedade iniciou suas atividades em 02/01/2010 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 
Clausula 5". O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é e 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30000(trinta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 ( n 

real) cada uma, dos sócios: 
Sócios 	 Quotas 	 Capital 

Willian Perondi 	 30000 quotas 	R.$ 30.000,00 

Total 	 30000 quotas 	R$ 30.000,00 
Clausula 6". As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem ti 

consentáncnto do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e pitei), direito e 
preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a aliei-ao o 

contratual pertinente. 
Clausula 7'. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas tod s 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
Clausula 8°. A administração da sociedade cabe ao Sr. Willian Pcrondi, isoladamente, co 

poderes e atribuições de ADMINISTRAR os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do no o 
empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualqu r 
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a atorização 

outro sócio. 

Req: 81100000490600 	
Página 2 

Junta Comercia/ do Estado de Santa Catarina 	 25/03/2021 

Certifico o Registro em 25/0312021 
Arquivamento 20219359011 Protocolo 219359071 de 24103)2021 WIRE 42204442090 
Nome da empresa CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA 
Este documento pode ser verificado em http://reginjucese.se.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx  

Chancela 145751651195226 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Blasco Borges »arcanos - Secretario-geral 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°5 DA SOCIEDADE CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO 

VIVO LTDA 

CNP] n" 11.520.032/0001-34 

Clausula r. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro:o administrador pres rã 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimoni I e 
do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou pei a. 
apurados. 

Clausula 10". Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliber Ao 

sobre as contas e designarão administrador (ES), quando for o caso. 
Clausula 1P. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra clependén ia. 

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
Clausula 1r. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de '' ro 

labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
Clausula 13°. Fak,ido ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades c ni 

os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sóci (s) 
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada cm balanço especialmente levantado. 

§ único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva m 
relação a seu sócio. 

Clausula lr. 0(s) Administrador (ES) declara(m), sob as penas da lei, que não está (ão) impedi o 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação et inana!, ou 1 Or 
se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a ear 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou com: 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concernindo, coo 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Clausula 15*. Fica eleito o foro de São Miguel do Oeste SC, pra o exercício e o cumprimento das 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

Guaraciaba/SC, 23 de março de 2021. 

WILL1AN PERONDI 

ADREANE MARIA ZORZI PERONDI 
P/P: WILLIAN PERONDI 

Re • 81100000490600 Página 3 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 	 25/03/2021 
Certifico o Registro em 25/05/2021 
Arquivamento 20219389071 Protocolo 219389071 de 24/03/2021 TEM 42204442090 
Nome da empresa CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSA0 AO VIVO LTDA 
Este documento pode ser verificado em http://reginjucescisc.govibr/autmticacaoDocumentos/autenticacao.aspx  

Chancela 145751651195226 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Masco Borges Baniellos - Secretario-geral 
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Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 	 25/03/2021 
Certifico o Registro em 25/03/2021 
Arquivamento 20219389071 Protocolo 219389011 de 24/03/2011 NIRE 42204442090 
Nome da empresa CLIC SISTEMAS PARA 11tANSM1SSA0 AO VIVO LTDA 
Este documento pode ser verificado em http://reginjucese.se.gov.br/autenticacaoDocumencos/autenticacao.aspx  

Chancela 145751651195226 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral 

TERMO DE AUTENTICACAO 

MATRIZ 

:VIRE 42204442090 
CNP! 11.520.032/0001-34 
CERTWICO O REGISTRO EM 25/03/2021 
SOB N: 20219389071 

EVENTOS 

I
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219389071 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE 

-pf: 08348977929- W/LLIAN PERONDI 

067 

NOME DA EMPRESA 
PROTOCOLO 
ATO 
EVENTO 

CUC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LIDA  
219389071 - 24/03/2021  
002 - ALTERACAO  
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
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CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 

wriLIAN & ARTRUR INFO-RkiTICA:LTDA: 
- - - - 	- 

WILLIAN PERONDI, Bras-  Heir°, s-olt;ir—o, ;Ingrid° em 12.09.1991 
natural de Guaraciaba SC, Comerciante, Cl'? n° 083.489.779-29 
portador da C.I..n° 5.384.798. , expedida pela SSP-SC em 14.09.2009 
residente e domiciliada em Guaraciaba - SC na Rua 1° de maio, 288 
Centro, Cep: 89920-000. 
ARTIIUR PALITDO CBRISTOIFF, Brasileiro, Solteiro, nascido em 
08.12.2004, natural de Guaraciaba SC, Estudante, CPF n°. 
071.391.829-22, portador da CI. no. 5.850.180, expedida pela SSP-SC 
em 04.12.2006, residente e domiciliado em Guaraciaba — SC na Rua 
Rui Barbosa, 778, Centro, Cep: 89920-000, neste ato representado, 
por sua mãe JULIANE CRISTINA PALUDO CHR1STOFF, 
Brasileira, Casada em comunhão universal de bens, nascida em 
13.03.1978, natural de Guaraciaba SC, Professora, CPF n° 
025.769.779-95, portadora da C.I.n° 3.430.760, expedida pela SSP-SC 
em 15.04.1998, residente e domiciliada em Guaraciaba - SC na Rua 
Rui Barbosa, 778, Centro, Cep: 89920-000, resolvem constituir uma 
sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

1 a. A sociedade girará sob o nome empresarial de WILLIAN & ARTHUR 
INPORMA.TICA LTDA, e terá sede e domicilio na Rui Barbosa, 774, Sala, Centro, Cep: 
89920-000, Guaraciaba - SC. 

2°. O capital social será de R$ 30.000,00(trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta 
mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00(Um) real cada, integralirnálg, neste ato em moeda 
correia do País, pelos sócios: 

Willian Perondi, 15.000 (quinze mil) quotas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais), que serão integralizados a vista em moeda corrente nacional. 
Arthur Peludo Christoff, 15.000 (quinze mil) quotas no valor de RS 15.000,00 
(cminye mil reais), que serão integralizados a vista em moeda corrente nacional. 

3". O objeto social será: Comercio varejista de maquinas e equipamentos de 
informática, de escritório, móveis para escritório, materiais elétricos e eletrônicos, materiais 
escolares e serviços de manutenção e reparação de maquinas e equipamentos e informática, 
eletrônicos e elétricos 

4'. A sociedade iniciará suas atividades em 02.01.2010 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

5a. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidos a terceiros sem 
o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, 
direito de preferencia para a sua aquisição se postas venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

A administração da sociedade caberá a Willian Perondi, isoladamente, com poderes 
e atribuições de ADMINISTRAR os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome 
empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
socierinde, sem autorização do outro sócio. 

4L- /744 vale,----Le 



ur Paludo Chnstoff 
Ri ãresentado neste ato por sua mãe 
Juhane Cristina Ralado Christoff 
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8'. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestrá 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balan o 
patrimonial e do -balanço de resultado econômico, ca_ tfegd, o_ aos_ sócios, ao-  proporção de sus _ 

_ . . . . 	
_ 

_ 
quotas, os lucros ou perdas apurados. 	.. . ... 	. . _ _ 	_ 	_ 	_  

90
. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberar 

sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. 

10". A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependênci 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

11. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pr 
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes 
ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

§ único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. 

0(s) Administrador(es) declara), sob as penas da lei, que não está(ão) 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 

Fica eleito o foro de São Miguel do Oeste SC, pra o exercício e o cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estai -em assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias. 

Guaraciaba, 21 de janeiro de 2010. 

gvot  
Perondi 

JUNTA convenci& DO esmoo DE SANTA CATARINA MT:FICO O REGISTRO Ett: 04/02/2010 SOB No: 42204442000 10/000388.8, DE 22/01/2010 

lXXârjwj & ~mit niFortunrca LTDA 
vstozpárin:  

MONIOUE OUNGER PHILPP, 
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DECLARAÇÃO 

Declaramos para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, 
empresas públicas e estatais, que nossa Associada CLIC SISTEMAS PARA 
TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA, com sede na Rua Duque de Caxias. 612, 
na cidade de Guaraciaba/SC, inscrita no CNPJ sob o número 11.520.032/0001-
34, é criadora e desenvolvedora exclusiva do Sistema composto pelo produto 
Controlador TV do Legislativo e Licitação Transparente, sendo de sua 
exclusividade a comercialização, atualização, manutenção, treinamento e 
consultoria em todo território nacional. 

Outrossim, declaramos que esta empresa é a única que possui senha de acesso 
de leitura e gravação das Bases de Dados desses sistemas, bem como sua 
estrutura, detendo a exclusividade, também para efetuar a integração desses 
aplicativos, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. 

Essa Declaração tem validade por um ano. 

Blumenau, 31 de janeiro de 2022. 

050 



03 s' 

P,  -titrgJYztt 1.47A,05;:teÂilita 
afriA!NiTstakithOiiies5rcgiats-na Opaimitistemoiavatotátu 

cdfinctilikamtijrtninátie:Wçft. 

ZbE rfla4SSISIMet.040 

e-0001013170101/ 11149ORNF — — 
I 5-384798 	1352 	SC 

CPF 	 [DATA NA: CiféLNTO 
[083.489.'779-29j 12/09/1991 

/40.000 	  
CLUD1010a PERORDI 

.61.111L DO OESTE. SC 

van.~ebbáie • 

amamusso pus. 

DATA nc E111511 

ir 27/01/2015 

09110008581 
50104909773 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

092 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): 	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSA0 AO VIVO LTDA 
CAPJ/CPF: 	 11.520.032/0001-34 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: 	 lei n2 3938/66, Art. 154 

Número da certidão: 	 220140077686219 

Data de emissão: 	 17/05/2022 09:04:20 

Validade (Lei riz 3938/66, Art. 158, 

modificado pelo artigo 18 da Lei n 	16/07/2022 

15.510/11.): 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 

http://www.setsc.gov.br  

Este documento foi assin,ic o cligitelmente 

Impresso em: 112 / 1  1'022 19 'lei .1. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
de Santa Catarina 

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL N°: 1447514 

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Po 

Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, N 

CONSTA distribuído em relação a: 

NOME: CLIC SISTEMAS P/ TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA 
Raiz do CNPJ: 11.520.032 

Certidão emitida às 09:36 de 06/05/2022. 

OBSERVAÇÕES 

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão 

Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense. 

Certidão expedida em consonância com a Lei n2  11.101/2005, com a inclusão das cla ses 

extrajudiciais: 128- Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial; 

Foram considerados os normativos do CNJ; 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interes .ado 

e/ou destinatário; 

Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais; 

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certid`o de 

registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do end eço 

https://esai.tisc.ius.br/sco/abrirCadastro.do   

A autenticidade da certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico httos://certeoroct chtisaiustbridownload 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA 
CNPJ: 11.520.032/0001-34 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10)2014 
Emitida às 09:01:19 do dia 17/05/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/11/2022. 
Código de controle da certidão: C949.72A3.F75A.EE8E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS 

Certificado de Registro de Programa de Computad 

Processo N°: BR512019000069-2 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de prograMa de 
computador, válido por 50 anos a partir de 1° de janeiro subsequente ã data de 11/01/2019, em conformidade áom o 
§2°, art. 2°  da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998. 

Titulo: Controlador TV do Legislativo e Licitação Transparente 

Data de publicação: 11/01/2019 

Data de criação: 10/01/2019 

Titular(es): WILLIAN & ARTHUR INFORMÁTICA LTDA 

Autor(es): WILLIAN PERONDI 

Linguagem: JAVA 

Campo de aplicação: CO-04 

Tipo de programa: AT-01 

Algoritmo hash: SHA-512 

Resumo digital hash: 
6c6cae9b37a4be9f9d7ebe6331872656d8bf8214368048cf6e40f2e4882e9110246ac3d7e3e1914977i,W8cicbb876b 
lObbf7ce1a4e2ec69f07984f171785 

Expedido em: 15/01/2019 

Aprovado por: 
Alexandre Gomes Ciancio 

Diretor Substituto de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados 
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Imprimir 

CAI A 
CAIXA ECONOPMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 11.520.032/0001-34 
Razão Social:CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA 

Endereço: 	RUA 1 DE MAIO 1208 SALA 03 / CENTRO / GUARACIABA / SC / 89920- 
000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/07/2022 a 16/08/2022 

Certificação Número: 2022071800561539136888 

Informação obtida em 28/07/2022 09:05:43 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crfmaixa.gombrIconsultacrflpagesiconsultaEmpregadonisf  1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 2380/2022 

Contribuinte 

Nome/Razão: 71889- CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA 

CNPJ/CPF: 	11.520.032/0001-34 

Endereço: 	Rua 10  DE MAIO, 1208 

Complemento: SALA 03 

Bairro: 	Ganira" 	 Cidade: Guaraciaba - SC 

Finalidade 

DATA DE EMISSÃO DATA DE VALIDADE 

19/07/2022 90 dias 

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apurad 
de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado CERTIFICO que, em nome de C 
SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA até a presente data não existem, em abe 
débitos de tributos municipais. 

Guaraciaba - SC, 	19 de julho de .2022 

s, 
IC 
o, 

IPM Sistemas Laia 
Atende Net - WGT v 201:t 01 

VVGT211202-000-ENRBHWZMVCGAF-8 19/07/2022 10:5957 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 11.520.032/0001-34 
Certidão n°: 22829712/2022 
Expedição: 19/07/2022, às 11:39:07 
Validade: 15/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da d ta 
de sua expedição. 

Certifica-se que CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (MATR Z E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.520.032/0001-34, NÃO COSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolid ção 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 20;2. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em rel ção 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os d dos 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obriga ões 
estabelecidas em sentença condenatõria transitada em julgado o em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorre tes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públice do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

„ DCw idas eSug 
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06/07/2022 	0012385 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Comarca de São Miguel do Oeste 

FOLHA: 11 CERTIDÃO N°: 9686537 

II II 
PEDIDO N°: Uri  

CERTIDÃO  

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Avistados registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina da Comarca de São Miguel do Oeste, com distribuição anterior à data de 05/07/2022, verificou-se NADA 
CONSTAR em nome de: 

CLIC SISTEMAS P/ TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA, portador do CNPJ: 11.520.032/0001-34.  

OBSERVAÇÕES: 

pari 'à emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/o 
destinatário; 

a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal,  opçã 
Certidões/Conferência de Certidão; 

para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte d 
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente; 

e)certidão é expedida em consonância com a Lei n°11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

ATENÇÃO: A presente certidão é valida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registro 
cadastrados no sistema eproc, disponlvel através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br  

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 60 dias. 

São Miguel do Oeste, quarta-feira, 6 de julho de 202 
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CONTRATO N° 001/2022  

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.° 002/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2022 

OBJETO: "Prestação de serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em 
vídeo e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessári s a 
serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipame tos 
e assistência (mesmo que remota)". 

Por este instrumento particular de CONTRATO, de um lado a CÂMARA MUNICI AL 
DE INÁCIO MARTINS, Estado do Paraná, entidade de direito público interno, inscrita no C PJ 
sob n°77.778.827/0001-55, com sede na Rua Sete de Setembro, n°368, Centro, CEP 85.155-
000, nesta cidade, neste ato representada pelo seu Presidente, ELCIO WSZOLEK, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Genauro Pacheco Gomes n° 757, Bairro Centro, neste 
município, portador do RG n° 7.773.574-7 e do CPF/MF sob n° 037.625.969-80, dorav nte 
denominada CONTRATANTE  e de outro lado a empresa CLIC SISTEMAS P RA 
TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidad de 
Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, Rua Primeiro de Maio n° 1208, Bairro Centro, qEP 
89.920-000, inscrito no CNPJ sob n° 11.520.032/0001-34, neste ato representado pelo Sr. 
Willian Perondi, portador do RG sob n° 5.384.798 SSP/SC e CPF/MF n° 083.489.779-29, 
residente e domiciliado Rua Primeiro de Maio, n° 288, na cidade de Guaraciaba, Estado de 
Santa Catarina, CEP 89.920-000, doravante denominada CONTRATADA  firmam o presente 
Contrato, decorrente do Processo de Licitação 002/2022 — DISPENSA DE LICITAÇÃO 
001/2022, que é parte do presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes, regido 
pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e demais 
dispositivos legais pertinentes à espécie, e mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrati de 
Prestação de Serviços, realizado através de processo de "Dispensa de Licitação", om 
fundamento no artigo 24, II da Lei 8.666/93 atualizado pelo Decreto Federal n° 9.412, de 1 de 
junho de 2018, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descrita no 
presente. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 Contratação de prestação de serviços, DE LOCAÇÃO COMPLETA DE 
EQUIPAMENTO E SISTEMA PATENTEADO E EXCLUSIVO DE TRANSMISSÃO, EM TE PO 
REAL E GRAVAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE VÍDEO EM HD, DAS SESSÕES DA CÂM RA 
MUNICIPAL DE VEREADORES, DENOMINADO "TV DO LEGISLATIVO" COMPREENDE DO 
OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS E FUNÇÕES: 
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Uma Câmera HO robofizada com zoom ótico de no mínimo 18x com posicioname to 
3D. 
Câmera FulIHD fixa com Lente Varifocal 

Servidor de vídeo com capacidade de HARDWARE para transmissão ao vivo para té 
duas redes sociais simultâneas e gravação local FulIHD. 

Retorno do vídeo em talão ou TV com conexão HDMI FulIHD com precisão na captação 
de imagem projetada no talão durante a apresentação em data show. 

Backup das imagens com gravação local. 
Software para transmissão ao vivo com sincronização automática via API com Faceb ok 

e Youtube sem o uso de Chaves de transmissão RTMP. 
Software de posicionamento 3D para automação de câmera robotizada. 
Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos vereadores e de ais 

participantes das Sessões, Audiências Públicas e outros atos, no vídeo ao vivo. 
Cronômetro digital presente no retomo de vídeo com o tempo das falas dos vereadores. 
Tecnologia patenteada de posicionamento 3D da câmera "Controlador TV do Legislatvo e 

Licitações Transparente" (Patente N. BR512019000069). 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 O início dos trabalhos se dará após assinatura do contrato, sendo válido ØeIo 
período de 12 (doze) meses. A remuneração será realizada no momento da instalação quanto 
à referida taxa e após em 12 (doze) parcelas mensais conforme cláusula própria. 

2.2 O ato de recebimento do item licitado, não importa em sua aceitação. A critéric da 
Câmara Municipal, o objeto fornecido será submetido a verificação pelos setores do Legisl ivo 
que se utilizarão o Sistema a ser implantado. Cabe ao fornecedor os ajustes ou eventual troca 
ou adaptação do sistema caso seja recusado por não se enquadrar nas especifica .es 
estipuladas, apresentar defeitos ou erros, identificados no ato da entrega ou no período de 
utilização 

2.3 Por ocasião da entrega mensal as faturas ou documento fiscal s rão 
obrigatoriamente emitidos pela mesma razão social, inclusive o CNPJ do constante da 
documentação de regularidade fiscal apresentada na habilitação e no contrato firmado. 

2.4 Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATANTE, atravé da 
documentação e programas informatizados de gestão pública, indispensável par o 
desempenho dos serviços arrolados na Cláusula Primeira, fornecida pela mesm e 
atendimento home office. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 Dá-se a este contrato o valor global de RS 11.050,00 (onze mil e cinqu nta 

reais), sendo o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais) para taxa de instalação do 
sistema TV DO LEGISLATIVO, incluindo mão de obra e deslocamento técnico e o valor de 
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R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais no 
valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) cada, para locação de equipamento e 
sistema patenteado e exclusivo de transmissão. 

3.2 O pagamento será efetuado de forma mensal, pelos serviços prestados. via 
transferência eletrônica obrigatoriamente em Conta Corrente especifica aberta em agencia 
bancaria em nome da empresa / fornecedor (a) e após a entrega da nota fiscal devidamente 
atestada por quem de direito. 

3.3 Havendo erro na fatura/nota/recibo, ou outra circunstância que desprouver 
liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que adjudicatário tome as 
medidas saneadoras necessárias. 

3.4 O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal da 
CONTRATADA, devendo esta apresentar, antes de cada pagamento, certidão negativa, 
atualizada, de débitos junto à Fazenda Pública Estadual, sob pena de suspensão do 

pagamento devido. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA 

FISCALIZAÇÃO 

4.1 O prazo de execução do presente Contrato é 12 (doze), a partir da sua assinatura 
podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, II da Lei n' 

8.666/93; 

4.2 As partes poderão, em comum acordo, instituir cláusulas aditivas ou modificativas 

ao presente contrato desde que obedecida a legislação pertinente. 

4.3 Havendo prorrogação, o contrato será reajustado pelo índice do IPCA tomando-se 
com o período os últimos 12 meses, decorridos um ano da celebração do presente 

4.4 As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto serão 
permanentemente acompanhadas pela CONTRATANTE através de seus servidores. 

CLÁUSULA QUINTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas decorrentes deste Contrato referente ao exercício de 2022 correrão 

por 	conta da seguinte Fonte 00001 e Dotação Orçamentária 3.3.90.40.00.00 /SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÃO. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DEVERES DA CONTRATADA 
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6.1 A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na Cláusula Prim ira 
dentro dos padrões e especificações constantes no Termo de Referencia, com todo z lo 
diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da 
CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. 

6.2 Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE todas as informaç es 
relativas ao andamento dos serviços ora contratados. 

6.3 Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entreg es 
pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução os 
serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, s Ivo 
comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de s us 
prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso. 

6.4 Deverá oferecer treinamento, ao funcionário da Câmara Municipal para uso do 
sistema, sem custo adicional ao estabelecido no presente contrato. 

6.5 Encaminhar, no prazo de até 02 (dois) dias, após a emissão da(s) Nota(s) Fiscal is), 
devidamente atestada(s), devendo constar na(s) mesma(s) o respectivo empenho, ao Setor 
competente da Câmara Municipal de Inácio Martins; 

6.6 Apresentar Certidão Negativa dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais, antes 
de cada pagamento a ser efetuado pelo Legislativo Municipal, sendo de responsabilidad do 
setor de contabilidade o recebimento das mesmas; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

7.1 Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer a CONTRATADA todos os da os, 
documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora 

contratados; 

7.2 Obrigada ainda a proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 
implantar e manter em funcionamento os Sistemas a serem locados, estas facilidades se 
dizem respeito a configurações e manutenção dos Equipamento de Informática a serem 
utilizados na execução do objeto contrato; 

7.3 A CONTRATANTE disponibilizará o local, os equipamentos, os materiais de 
expediente, bem como outros bens móveis, imóveis e de consumo, necessários à realiz ção 
dos serviços ora contratados. 

7.4 Fazer o pagamento até o último dia útil de cada mês, mediante entrega d 
Nota(s) Fiscal(is). 

(s) 
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CLÁUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 

MULTAS 

8.1 O descumprimento dos prazos ou das especificações exigidas ensejará aplicação 
ao inadimplente de multa garantida defesa prévia, no valor de 0,5% (meio por cento) por dia 
corrido, calculado sobre o valor total do objeto licitado não entregue ou entregue fora do prazo 
ou ainda em desacordo com as especificações, até o limite de 15% (quinze por cento). 

8.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as 
demais sanções previstas no Art. 87 da Lei n° 8.666/93, conforme o caso, a saber: a) 
Advertência; b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de 
02 (dois) anos; c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurem os motivos de punição, ou que seja promovida a reabilitação 
perante a Administração; 

8.2 A CONTRATANTE poderá, também, efetuar a retenção de uma única vez de 
qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas de uma única 
vez ou parceladamente, nos pagamentos subseqüentes, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA NONA - DA COMUNICAÇÃO DAS PENALIDADES 

9.1 CONTRATANTE comunicará a aplicação das penalidades previstas na Cláusula 
anterior, por intermédio de expediente registrado com AVISO DE RECEBIMENTO (AR), 
admitido recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de recebimento do AR. 

9.2 Qualquer comunicação do (a) CONTRATADO (A) à CONTRATANTE será fe ta 
mediante documento que será entregue por representante daquela ou desta. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DOS CASOS DE RESCISÃO 

10.1 A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 

As multas aplicadas a CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente io 
montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato; 

A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações 
previstas neste Contrato ou dele decorrentes. 
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10.2 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista nos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 ocasião em que fará jus apenas à 
percepção dos honorários do período trabalhado. 

10.3 A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da 
exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais 
combinações estabelecidas neste Instrumento, às seguintes conseqüências: 

Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Administração; 

Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a 
Administração. 

10.4 A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos 
artigos 78 e 79 da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E 
AOS CASOS OMISSOS 

Aplica-se a Lei n° 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em 
especial aos seus casos omissos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação em tela foi autorizada mediante a homologação confirmada no 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.° 002/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2022. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

Fundamenta-se a presente contratação nos dispositivos das Leis n.°s 8.666/93 e suas 
alterações, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, e demais normas pertinentes, ficando as partes a elas sujeitas 
como sujeitas igualmente ficam às normas pactuadas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES 

Obriga-se o (a) CONTRATADO (A) a manter durante todo o período de vigência deste 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA— DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
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A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelos Departamentos 
competentes da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações nas especificações dos 
serviços se houver motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência. 

16.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da 

Lei acima referida. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Irati - PR, com recusa expressa de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 
E por estarem justas e contratadas, as partes mutuamente assinam o presente 

instrumento contratual, em quatro vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

Inácio Martins, xx de xxxxx de 2022. 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 
CONTRATANTE 

ÉLCIO WSZOLEK 
Presidente 

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO 
AO VIVO LTDA 
CONTRATADA 

WILLIAN PEROND1 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
	

Nome: 
RG: 
	

RG: 



À CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

À Comissão de Licitação e Avaliação de Bens Móveis e Imóveis da Câmara 
Municipal de Inácio Martins 
Ao Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins 

Processo de Dispensa de Licitação. Contratação 
de empresa prestadora de serviço de filmagem, 
gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio 
das Sessões, Audiências Públicas e outros atos 
que se mostrem necessários a serem realizados 
na Sede do Poder Legislativo Municipal, com 
fornecimento de equipamentos e assistência 
(mesmo que remota), com as especificações 
mínimas estabelecidas em Termo de Referência. 
Regularidade. 

Veio à apreciação desta Procuradoria Jurídica processo 

administrativo de contratação mediante processo de dispensa de licitação. 

Analisando o processo, entendo que todas as exigências foram 

cumpridas, tendo sido devidamente publicado o edital de dispensa de licitação, 

e fixado prazo para recebimento de propostas dando ampla divulgação, 

buscando recebimento de propostas inclusive mediante envio de emails a 

empresas prestadoras de tais serviços. 

A empresa proponente do menor valor, segundo fez constar a 

Comissão de Licitações, cumpriu aos requisitos do Termo de Referência, de 

forma que, a intervenção desta Procuradoria limita-se à verificação formal da 

documentação que instrui esses autos. 

Assim, em atendimento ao disposto no artigo 38, § único, da Lei 

8.666/93, após a análise prévia da documentação ora apresentada, dentro do 

exercício da competência opinativa, entendo adequado o processo licitatório, 

bem como o seu contrato. 

É o parecer. 

Inácio Martins - PR, 28 de julho de 2022 

Varn(ii 
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Procuradoria Jurídica 

OAB/PR 35.246 
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SETOR DE CONTABILIDADE 

Inácio Martins, 29 de julho de 2022 

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

AO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

Analisando o presente procedimento de dispensa de licitação 001/2022, 

entendemos pela regularidade CONTÁBIL do procedimento bem como da minuta 

de contrato. 

É o parecer. 

JOA TA AP RECIDA DOS SANTOS 
Contadora 
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CONTROLADORIA INTERNA  

Inácio Martins, 01 de agosto de 2022 

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

AO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

Analisando o presente procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022 que tem 

por objeto Contratação de empresa prestadora de serviço de filmagem, gravação e 

transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos 

que se mostrem necessários a serem realizados na Sede do Poder Legislativo 

Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo que remota), 

com as especificações mínimas estabelecidas em Termo de Referência. 

Entendo pela regularidade do mesmo no que compete a essa controladoria interna, 

destacando que o presente parecer tem força OPINATIVA. 

É o parecer. 

1- 

ADALUETO JORGE :ONATO 

Corltroldorinte o 



CERTIDÃO 

Encaminho os autos para a Presidência. 

TATIANE OTTO 
Assistente Administrativa 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO LICITATORIO AI° 002/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, no uso das atribuições q e 
lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e alteraçõ s, 
resolve HOMOLOGAR o procedimento de licitação n° 002/2022, dispensa de licitação n° 
001/2022 em favor da empresa CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO — LTD 
CNPJ 11.520.032/0001-34 no valor total de R$ 11.050,000 (onze mil e cinqüenta reais) para 2 
meses de contrato (850,00/mês), mais taxa de instalação (R$ 850,00), para a "Prestação e 
Serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e áudio das Sessõ 
Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realizados na Sede o 
Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo q e 

remota), com as especificações mínimas estabelecidas em Termo de Referência", face ao 

disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instrui o. 
Autorizo a despesa. As despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto do prese te 
contrato ocorrerão à conta de dotação do orçamento fiscal vigente, na seguinte Fonte 00001 e 
Dotação Orçamentária 3.3.90.40.00.00 no valor de R$ 11.050,000 (onze mil e cinqüenta rea s) 
/SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÃO. 

Inácio Martins, 01 de agosto de 2022. 

Publique-se. 

&Là,  U-) 
ÉLCIO WSZOL I)4e 

Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins 

PUBLICADO 
JORNAL HOJE CENTRO SUL 

Edicão  NP  Àltat Gi   Página. kC 

Data   o3,  oe 02234 
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EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N2  001/2022 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55 

CONTRATADO: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO - LTDA 

CNPJ CONTRATADO: 11.520.032/0001-34 

VALOR CONTRATADO: R$ 11.050,000 (onze mil e cinqüenta reais) 

OBJETO: Prestação de serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em vídeo e au to 

das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a serem realiza os 

na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistên ia 

(mesmo que remota), com as especificações mínimas estabelecidas em Termo de Referência. 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte 00001 e Dotação Orçamentária 3.3.90.40.00.00 no va or 

de R$ 11.050,000 (onze mil e cinqüenta reais) / SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕE E 

COMUNICAÇÃO. 

Inácio Martins, 01 de agosto de 2022. 

Publique-se. 

ELCIO WSZeh  

Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins 

PUBLICADO 
JORNAL HOJE CENTRO SUL 

Edicão N9.  34 JG  Página. 	 

Data-   0,5 oe .2W, 
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DESPACHO 

PROCESSO LICITATORIO N°002/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2022 

Convoque-se para assinatura do contrato. 

Inácio Martins, 01 de agosto de 2022. 

Cotos  
ELCIO WSZOLÈk 

Presidente 
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CERTIDÃO 

Certifico que em 01 de agosto de 2022, às 11horas e 44min, entrei em contato 
(via telefone) com o representante da empresa CLIC SISTEMAS PARA 
TRANSMISSÃO AO VIVO - LTDA CNPJ 11.520.032/0001-34, e enviei o 
contrato (via e-mail) referente a presente licitação, para que se proceda a 
assinatura. Solicitei ainda, que na seqüência a via original seja encaminhada 
para arquivamento. 

Certifico também a juntada do cadastro realizado junto à TV do Legislativo, 
solicitando a instalação dos equipamentos necessários para a transmissão dos 
atos do Poder Legislativo, conforme o Termo de Referência do presente 
processo. 

Inácio Martins, 01 de agosto de 2022. 

TATIANE OTTO 
Assistente Administrativa 
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De: Camara Inácio Martins PR 

Enviado:segunda-feira, 1 de agosto de 2022 11:44 
Para: Administrativo TV do Legislativo 
Assunto: Contrato 

Bom dia! 

Por determinação do Presidente, Vereador Ócio Wszolek, encaminho o contrato referente ao 
Processo Licitatário 002/2022 — Dispensa de Licitação 001/2022, para que seja assinado pelo 

representante legal e uma testemunha. 

Solicito ainda, que na sequência a via original seja encaminhada para arquivamento. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 
Rua Sete de Setembro, n° 368 
Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 
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De: Pipefy 

Enviado:segunda-feira, 1 de agosto de 2022 12:01 
Para: camaraim@outlook.com  
Assunto: Clic I Acompanhe sua solicitação em TV do Legislativo - Transmissão ao vivo! 

Acompanhe o andamento da sua 
solicitação. 

Sua solicitação foi criada com sucesso. Verifique o status para saber o andamento dast? 

solicitação 

Acesse sua solicitação 

http://app.pipefy.com/request-tracker/pf-br/login?card_uuid=6cd9c1e5-77aa-4d9d-a43a-

74  ba1fef90c6&email=camaraim%40outlook.com&identifier=68c38be5-5599-4C64-be0d- 
1117cf4edd358,org_uuid=2a401065-b8dc-4bda-9521-f6f57b284ed3&token=41f3d20e-b30d-45a3-83df-af82b65e1925 

Este link expira em 120 horas, dique no botão acima para gerar um novo link válido. 

DETALHES DA SOLICITAÇÃO 

#560342577 

TV do Legislativo - Transmissão ao vivo! 

Criar nova solicitação  

Razão Social 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS - PR 

CNP.) 



117 

77.778.827/0001-55 

85155-000 

CIDADE 

INÁCIO MARTINS 

CEP 

ESTADO 

PR 

ENDEREÇO 

RUA SETE DE SETEMBRO, n° 368 

BAIRRO 

CENTRO 

E-MAIL 

camaraim@outlook.com  

NOME DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

ÉLCIO WSZOLEK 

CPF 

037.625.969-80 

RG 

7.773.574-7 

Qual o provedor de internei no local: 

SPEEDNET, FIBRA ÓTICA, 100 MEGA. 

POWEHEO 3Y WYMT 



118 

De: Administrativo TV do Legislativo 

Enviado:terça-feira, 2 de agosto de 2022 09:34 

Para: Camara Inácio Martins PR 

Assunto: Re: Contrato 

Bom dia! 

Vamos enviar a via assinada para os técnicos responsáveis pela instalação. 

Att.: 

Keithi Canei 

Às 11:44 de 01/08/2022, Camara Inácio Martins PR escreveu: 

Bom dia! 

Por determinação do Presidente, Vereador Élcio Wszolek, encaminho o 
contrato referente ao Processo Licitatório 002/2022 — Dispensa de Licitação 

001/2022, para que seja assinado pelo representante legal e uma testemunhí 

Solicito ainda, que na sequência a via original seja encaminhada para 

arquivamento. 

Favor confirmar o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 

Rua Sete de Setembro, n° 368 

Fone: (42)3667-1336 

Enviado do Email para Windows 
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Keithi Canei 
(49) 3197-1999 
Guaraciaba - SC 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO  para os devidos fins, que o TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO e o EXTRATO DE CONTRATO referentes ao 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 002/2022 — DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
001/2022, foram devidamente publicados no Jornal Hoje Centro Sul, Edição n° 
1426, página n° 06, de 03 de agosto de 2022, bem como no SITE DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ ( TCE — PR). 

Inácio Martins, 03 de agosto de 2022. 

TATIANE 
Assistente Administrativa 
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CERTIDÃO 

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 002/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2022 

Certifico para os devidos fins a juntada do contrato devidamente assinado 
pelas partes. 

Inácio Martins, 25 de agosto de 2022. 

TATIANE OTTO 
Assistente Administrativa 
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CONTRATO N° 001/2022  

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.° 002/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2022 

OBJETO: Prestação de serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo em 
vídeo e audio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se mostrem necessários a 
serem realizados na Sede do Poder Legislativo Municipal, com fornecimento de equipamentos 
e assistência (mesmo que remota)". 

Por este instrumento particular de CONTRATO, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL 
DE INÁCIO MARTINS, Estado do Paraná, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ 
sob n°77.778827/0001-55, com sede na Rua Sete de Setembro, n° 368, Centro, CEP 85.155-
000, nesta cidade, neste ato representada pelo seu Presidente, ÉLCIO WSZOLEK, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Genauro Pacheco Gomes n° 757, Bairro Centro, neste 
município, portador do RG n° 7.773.574-7 e do CPF/MF sob n° 037.625.969-80, doravante 
denominada CONTRATANTE  e de outro lado a empresa CLIC SISTEMAS PARA 
TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 
Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, Rua Primeiro de Maio n° 1208, Bairro Centro, CEP 
89.920-000, inscrito no CNPJ sob n° 11.520.032/0001-34, neste ato representado pelo Sr. 
Willian Perondi, portador do RG sob n° 5.384.798 SSP/SC e CPF/MF n° 083.489.779-29, 
residente e domiciliado Rua Primeiro de Maio, n° 288, na cidade de Guaraciaba, Estado de 
Santa Catarina, CEP 89.920-000, doravante denominada CONTRATADA  firmam o presente 
Contrato, decorrente do Processo de Licitação 002/2022 — DISPENSA DE LICITAÇÃO 
001/2022, que é parte do presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes, regido 
pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e demais 
dispositivos legais pertinentes à espécie, e mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas:  

C'À 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 
Prestação de Serviços, realizado através de processo de "Dispensa de Licitação", com 	o 

o 

fundamento no artigo 24, II da Lei 8.666/93 atualizado pelo Decreto Federal n°9.412, de 18 de 'eis' 	çà3  
junho de 2018, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas noaj  ° o 
presente. = 

112 
z 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 	 O 

1.1 Contratação de prestação de serviços, DE LOCAÇÃO COMPLETA DE 
EQUIPAMENTO E SISTEMA PATENTEADO E EXCLUSIVO DE TRANSMISSÃO, EM TEMPO 
REAL E GRAVAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE VÍDEO EM HD, DAS SESSÕES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES, DENOMINADO "TV DO LEGISLATIVO" COMPREENDENDO 
OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS E FUNÇÕES: 



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

124 

Uma Câmera HD robotizada com zoom ótico de no mínimo 18x com posicionamento 
3D. 
Câmera FUND fixa com Lente Varifocal 

Servidor de vídeo com capacidade de HARDWARE para transmissão ao vivo para até 
duas redes sociais simultâneas e gravação local FulIHD. 

Retorno do vídeo em talão ou TV com conexão HDMI FulIHD com precisão na captação 
de imagem projetada no telão durante a apresentação em data show. 

Backup das imagens com gravação local. 
Software para transmissão ao vivo com sincronização automática via API com Facebook 

e Youtube sem o uso de Chaves de transmissão RTMP. 
Software de posicionamento 3D para automação de câmera robotizada. 
Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos vereadores e demais 

participantes das Sessões, Audiências Públicas e outros atos, no vídeo ao vivo. 
Cronômetro digital presente no retomo de vídeo com o tempo das falas dos vereadores. 
Tecnologia patenteada de posicionamento 3D da câmera "Controlador TV do Legislativo e 

Licitações Transparente" (Patente N. BR512019000069). 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 O início dos trabalhos se dará após assinatura do contrato, sendo válido pelo 
período de 12 (doze) meses. A remuneração será realizada no momento da instalação quanto 
à referida taxa e após em 12 (doze) parcelas mensais conforme cláusula própria. 

2.2 O ato de recebimento do item licitado, não importa em sua aceitação. A critério da 
Câmara Municipal, o objeto fornecido será submetido a verificação pelos setores do Legislativo 
que se utilizarão o Sistema a ser implantado. Cabe ao fornecedor os ajustes ou eventual troca 
ou adaptação do sistema caso seja recusado por não se enquadrar nas especificações 
estipuladas, apresentar defeitos ou erros, identificados no ato da entrega ou no período de 
utilização 

2.3 Por ocasião da entrega mensal as faturas ou documento fiscal serão 
obrigatoriamente emitidos pela mesma razão social, inclusive o CNPJ do constante da 
documentação de regularidade fiscal apresentada na habilitação e no contrato firmado. 

2.4 Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATANTE, através da 
documentação e programas informatizados de gestão pública, indispensável para o 
desempenho dos serviços arrolados na Cláusula Primeira, fomecida pela mesma e 
atendimento home office. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 Dá-se a este contrato o valor global de RS 11.050,00 (onze mil e cinquenta 

reais), sendo o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais) para taxa de instalação do 
sistema TV DO LEGISLATIVO, incluindo mão de obra e deslocamento técnico e o valor de 
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R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais no 
valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) cada, para locação de equipamento e 

sistema patenteado e exclusivo de transmissão 

3.2 O pagamento será efetuado de forma mensal, pelos serviços prestados, via 
transferência eletrônica obrigatoriamente em Conta Corrente especifica aberta em agencia 
bancaria em nome da empresa / fornecedor (a) e após a entrega da nota fiscal devidamente 

atestada por quem de direito. 

3.3 Havendo erro na fatura/nota/recibo, ou outra circunstância que desprouver 
liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que adjudicatário tome as 
medidas saneadoras necessárias. 

3.4 O pagamento fica condicionado á comprovação da regularidade fiscal da 
CONTRATADA, devendo esta apresentar, antes de cada pagamento, certidão negativa, 
atualizada, de débitos junto á Fazenda Pública Estadual, sob pena de suspensão do 

pagamento devido. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA 

FISCALIZAÇÃO 

4.1 O prazo de execução do presente Contrato é 12 (doze), a partir da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, II da Lei n°. 

8.666/93; 

4.2 As partes poderão, em comum acordo, instituir cláusulas aditivas ou modificativas 
ao presente contrato desde que obedecida a legislação pertinente. 

4.3 Havendo prorrogação, o contrato será reajustado pelo índice do PCA, tomando-se 
com o período os últimos 12 meses, decorridos um ano da celebração do presente. 

4.4 As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto serão 
permanentemente acompanhadas pela CONTRATANTE através de seus servidores. 

CLÁUSULA QUINTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas decorrentes deste Contrato referente ao exercício de 2022 correrão 

por 	conta da seguinte Fonte 00001 e Dotação Orçamentária 3.3.90.40.00.00 /SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÃO. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DEVERES DA CONTRATADA 
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6.1 A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na Cláusula Primeira 
dentro dos padrões e especificações constantes no Termo de Referencia, com todo zelo, 
diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da 
CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. 

6.2 Obriga-se a CONTRATADA a fomecer a CONTRATANTE todas as informações 
relativas ao andamento dos serviços ora contratados. 

6.3 Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues 
pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos 
serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo 
comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus 
prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso 

6.4 Deverá oferecer treinamento, ao funcionário da Câmara Municipal para uso do 
sistema, sem custo adicional ao estabelecido no presente contrato. 

6.5 Encaminhar, no prazo de até 02 (dois) dias, após a emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is), 
devidamente atestada(s), devendo constar na(s) mesma(s) o respectivo empenho, ao Setor 
competente da Câmara Municipal de Inácio Martins; 

6.6 Apresentar Certidão Negativa dos Tributos Municipais, Estaduais e Federais, antes 
de cada pagamento a ser efetuado pelo Legislativo Municipal, sendo de responsabilidade do 
setor de contabilidade o recebimento das mesmas; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

7.1 Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer a CONTRATADA todos os dados, 
documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora 
contratados; 

7.2 Obrigada ainda a proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 
implantar e manter em funcionamento os Sistemas a serem locados, estas facilidades se 
dizem respeito a configurações e manutenção dos Equipamento de Informática a serem 

utilizados na execução do objeto contrato; 

7.3 A CONTRATANTE disponibilizará o local, os equipamentos, os materiais de 
expediente, bem como outros bens móveis, imóveis e de consumo, necessários à realização 
dos serviços ora contratados. 

7.4 Fazer o pagamento até o ultimo dia útil de cada mês, mediante entrega da(s) 
Nota(s) Fiscal(is). 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES CASIVEIS E DOS VALORES DAS 

MULTAS 

8.1 O descumprimento dos prazos ou das especificações exigidas ensejará aplicação 
ao inadimplente de multa garantida defesa prévia, no valor de 0,5% (meio por cento) por dia 
corrido, calculado sobre o valor total do objeto licitado não entregue ou entregue fora do prazo 
ou ainda em desacordo com as especificações, até o limite de 15% (quinze por cento). 

8.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as 
demais sanções previstas no Art. 87 da Lei n° 8.666/93, conforme o caso, a saber: a) 
Advertência; b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de 
02 (dois) anos; c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurem os motivos de punição, ou que seja promovida a reabilitação 
perante a Administração; 

8.2 A CONTRATANTE poderá, também, efetuar a retenção de uma única vez de 
qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas de uma única 
vez ou parceladamente, nos pagamentos subseqüentes, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA NONA - DA COMUNICAÇÃO DAS PENALIDADES 

9.1 CONTRATANTE comunicará a aplicação das penalidades previstas na Cláusula 	c:c  

anterior, por intermédio de expediente registrado com AVISO DE RECEBIMENTO (AR), 	g 

admitido   recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 	 cr ,..9-  ,0  
data de recebimento do AR. 	 o 

c=. 
--:' 	% o -1 

9.2 Qualquer comunicação do (a) CONTRATADO (A) à CONTRATANTE será feita 
 0 Lu 

mediante documento que será entregue por representante daquela ou desta. 	 = cc 
u j 
IS- 

a 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO " o 0 c.) 

10.1 A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 

As multas aplicadas a CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, o 
montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato; 

A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações 
previstas neste Contrato ou dele decorrentes. 
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10.2 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista nos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 ocasião em que fará jus apenas à 
percepção dos honorários do período trabalhado. 

10.3 A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da 
exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais 
combinações estabelecidas neste Instrumento, às seguintes conseqüências: 

Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Administração; 

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

10.4 A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos 
artigos 78 e 79 da Lei n°8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E 
AOS CASOS OMISSOS 

Aplica-se a Lei n° 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em 
especial aos seus casos omissos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação em tela foi autorizada mediante a homologação confirmada no 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.° 002/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2022. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

ce z 
c,, _, 	/ 

a  co 
EL- o  c, 

Lu ...., cr 

Obriga-se o (a) CONTRATADO (A) a manter durante todo o período de vigência deste .., o ,..., o 
rs z 1-1- 

Lu  1 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

ICC 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA— DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
CL 

Fundamenta-se a presente contratação nos dispositivos das Leis n.°5 8.666/93 e suas 
alterações, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, e demais normas pertinentes, ficando as partes a elas sujeitas 
como sujeitas igualmente ficam às normas pactuadas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES 

o 



J-29 

ses CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelos Departamentos 
competentes da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações nas especificações dos 
serviços se houver motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência. 

16.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da 
Lei acima referida. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de lrati - PR, com recusa expressa de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e contratadas, as partes mutuamente assinam o presente 
instrumento contratual, em quatro vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

Inácio Martins, 01 de agosto de 2022. 

1/1  A uaveRic 
CÂMARA MUNICIPAL DE I CIO MARTINS CLIC SISTEMAS PARÁ-TRANSMISSÃO 

CONTRATANTE 	 AO VIVO LTDA 
ÉLCIO WSZOLEK 	 CONTRATADA 

Presidente 	 WILLIAN PERONDI 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

0.4-(4  
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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR 

Rua 7 de Setembro, 291, Centro - CEP 85.155-000 
Fone! Fax: (42) 3667-1336 

znemt:51:Zr- 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 002/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022  

OBJETO: Prestação de serviço de filmagem, gravação e transmissão ao vivo 
em vídeo e áudio das Sessões, Audiências Públicas e outros atos que se 
mostrem necessários a serem realizados na Sede do Poder Legislativo 
Municipal, com fornecimento de equipamentos e assistência (mesmo que 
remota), com as especificações mínimas estabelecidas em Termo de 
Referência. 

Autos com um total de 130 páginas, esta incluída. 

Inácio Martins, 25 de agosto de 2022. 

Tatiane Otto 
Assistente Administrativa 
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