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ADMINISTRATIVO
DE
DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
EM FILMAGEM,
TRANSMISSÃO E
DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
instrumento de contrato público, os signatários,
a CÂMARA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, instituição pública de
sede à Praça Dona Esméria Ribeiro do Valle Figueiredo, n" 55, Centro,
SP,
CNP J
n"
01.621.482/0001-60,
doravante
denominada
, representada pelo por seu presidente sr. GILSON FERNANDO
brasileiro, casado, industriário, portador da Cédula de Identidade RG n°
8 (SSP/SP) e do CPF/MF n° 120.501.388-14, residente e domiciliado à Rua
n° 100, Jardim Soledade, na cidade de Tapiratiba, Estado de São Paulo,
denommada simplesmente CONTRATANTE
lado, a empresa EDER GIANNI DIAS 32408252873 - WEB DIAS
~~~~~~~,
sito à Rua Waldomiro Oscar Vasconcelos, n" 455, Bairro: cristais,
Caconde, S.P., CNPJ n" 17.005.749/0001-24, representada, neste ato,
GIANNI DIAS, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade n°
(SSP/SP), e CPF/MF n" 324.082.528-73, residente e domiciliado à Rua
40, Várzea, na cidade de Caconde, Estado de São Paulo, doravante
cenommaoa simplesmente CONTRATADA acordam entre si a prestação de serviços
e gravação de sessões da Câmara Municipal, nos termos e condições a

Prestação
e áudio e
Municipal,

Serviços de gravação e transmissão ao vivo de áudio (streaming de áudio)
eo (streaming de vídeo) via internet, das Sessões do Poder Legislativo
istindo em:
ao vivo via internet das sessões ordinárias; sessões
sessões especiais; sessões solenes; audiências públicas; e eventuais
dirigidos pela CONTRATANTE.
e disponibilização das sessões gravadas, entregues a CONTRATANTE,
(DVD, pen drive, ou outro meio de armazenamento).

o presente

ajuste é celebrado diretamente com fundamento no art. 75, inciso II da Lei n"
14.133, de 1° de abril de 2021, como dispensa de licitação em razão do valor, conforme
pela assessoria jurídica da CONTRATANTE.

Câmara Municipal de Tapiratiba
Pça

Dn! Esméria R. do Valle Figueiredo, n" 55 - CEP 13.760-000- Tapiratiba - SP
Fone: (19) 3657-1473- email: camara@camaratapiratiba.sp.gov.br

CNPJ: 01.621.482/0001-60

serviços ora contratados é de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)
meses, sendo R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por mês, sem sofrer
'-'U'LU ... JLJLH........ '"

durante o período compreendido, mediante empenhos efetuados pela
desta Câmara Municipal.

"'I u,H ...,

estão incluídas todas as despesas direta e indiretas, tais como custos
etc., ficando claro que à CONTRATANTE nenhum ônus caberá
proposto.

decorrentes do presente contrato correrão por conta de rubrica 1.0001.2.001.3.3.90.40.05.00 - constante no orçamento vigente.

vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, sendo termo inicial:
e final: 05/01/2023, prorrogáveis conforme necessidade da Câmara,
limites estabelecidos na Lei n" 14.133, de IOde abril de 2021.
DA CONTRATAD

.

tir na página oficial ou rede social da CONTRATADA as sessões ordinárias
nesta Casa de Leis, seguindo o calendário anexo, independentemente
; com aviso prévio de 48 horas para eventuais alterações de data e horário
e para os
atos previstos no item 1.1. A transmissão consiste em dois serviços:
transmi
de áudio (streaming de áudio) e transmissão de áudio e vídeo (streaming de
1 vídeo)
vivo com 3 (três) câmeras de alta resolução; mesa de áudio independente;
mesa de
switcher; e 2 (dois) computadores a cargo da CONTRATADA.
'I''-'JlUUL'",

sessões em mídia digital, devendo entregar na Secretaria no prazo máximo
e oito) horas após o término da sessão.
6.3

os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas
com estrita observância da Legislação em vigor;
-_.,..,.,._.,profissionais capacitados para o cumprimento do objeto deste contrato;
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sugestões alternativas, quando as apresentadas não forem aceitas pela
ustificando-as;
, na execução dos serviços, apenas profissionais especializados;
absoluto sigilo de todas as informações recebidas da CONTRATANTE, tal
por si levantadas, as quais não poderão ser utilizadas para finalidades
a do cumprimento do objeto do contrato;
pontualmente os prazos acordados com a CONTRATANTE, salvo quando
aprovada a prorrogação;
total e irrestrito de tudo o que está previsto neste

quando solicitado pela CONTRATADA e no decorrer dos serviços,
s dados e informações de seu exclusivo conhecimento, que se fizerem
a execução dos serviços;
.car à contratada, com antecedência mínima de 48 horas, das necessidades
ementes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste

TANTE se incumbirá de providenciar local, instalação elétrica e
para o bom funcionamento dos serviços contratados.

lusiva responsabilidade da CONTRATADA as obrigações empregatícias
da relação contratual e execução dos serviços ora contratados, sobretudo
.
. social, fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, seguro de
seguro de acidentes de trabalho, impostos incidentes sobre a prestação
e outros encargos de natureza trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
resultantes da execução do contrato de seus técnicos.

contratual, bem como o desenvolvimento dos serviços, será acompanhado e
U""'U.••L<J'U.._, pelo Presidente da Câmara Municipal.
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ser alterado os termos da execução
o interesse público, no tocante aos objetivos dos serviços
contratados. assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
lei.
Contrato poderá ser rescindido, nos termos da legislação pertinente,
. de Cláusula contratual;

10.2.1 -

de especificações e recomendações fornecidas pela

dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
UST:LI1c:aW/a
apresentada e aceita pela CONTRATANTE;
Liquidação judicial
CONTRA ADA;
10.2.4

ou

extrajudicial,

concordata

ou

falência da

todo ou em parte, do objeto deste contrato, salvo se

não cumprimento das condições deste ajuste, notadamente quanto ao sigilo
de senhas e códigos de acesso à Internet, atualização de dados cadastrais, ausência de
envio das informações necessárias à execução dos serviços contratados, bem como a
pagamento nas datas aprazadas, implicará a possibilidade de rescisão do
uste.
10.2.6 -

10.2.7

- A rescisão

será precedida de comunicação da CONTRATADA à
fixando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou para

o prazo referido no item anterior sem comprovação da adoção da
pertinente, estará o ajuste rescindindo de pleno direito independente de
ou de qualquer outra medida, cessando de imediato a prestação dos serviços.

<"""'''''1Jl<4

.da a rescisão nos termos desta Cláusula, a celebração de novo ajuste
ficará condicionada à quitação total dos débitos existentes, devidamente
consonância com a legislação vigente à época dos fatos.
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11.1 - No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou os
preceitos
. serão aplicadas as seguintes penalidades:

c) do direito de licitar junto ao Município por um período de 06 (seis)
meses a 02 (dois) anos.
de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município enquanto
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
a CONTRATADA ressarcir Município pelos prejuízos resultantes e depois
o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
das multas corresponderá à gravidade da infração, até o máximo de 20%
) do valor do contrato.
ta prevista neste item não tem caráter compensatório e seu pagamento não
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
e da aplicação das demais penalidades.

'i'VJlU'-'UU''''''

aplicadas as penalidades de suspensão do direito de participar de licitação
e de declaração de inidoneidade, considerando a gravidade da
juízo da CONTRATANTE, quando a CONTRATADA sem justa causa
as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de mánceoencente das demais sanções cabíveis.
.dades previstas serão aplicadas em despacho fundamentado, assegurada
infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano
potencial.
multas aplicadas deverão ser recolhidas através de Guia de Arrecadação
dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias contados da data de
uu,,, ..."'<tv, independentemente do julgamento do pedido de reconsideração do recurso.

l"'ljl"1<U~\JlV

para serem dirimidas as dúvidas e pendências decorrentes da
contrato, caso venham ocorrer, é o da Comarca de Caconde, S.P.,
a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.
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assim, justos e contratados, assinam este presente instrumento público,
três vias de igual teor, devidamente arquivado no prédio próprio da
ANTE, comprometendo-se as partes, por si e seus sucessores, a cumpri-lo
em todos
seus termos e condições, tudo na presença de duas testemunhas abaixo
assinadas.

SP, 06 de janeiro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPIRA TIBA
C.N.P.J. n° 01.621.482/0001-60
GILSON FERNANDO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF/MF n° 120.501.388-14

EDE GIANNI DIAS
324 252873
C. .P.J. n° 17.005.749/0001-24
EDER GIANNI DIAS
CPF/MF n° 324.082.528-73

