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CONTRATO Nº 007/2020 

A Câmara Municipal de Ilha Comprida, com sede na Av. Beira Mar nº 11.476, neste Município de 
Ilha Comprida/SP, inscrita no CNPJ sob número 64.037.898/0001-55, neste ato representada pelo 
seu Presidente Vereador Fabiano da Silva Pereira, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 30.264.449-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 291.921.958-81, residente e 
domiciliado à Rua Luiz Junceiro Mota, nº 852, Balneário Britânia, Município de Ilha Comprida/SP, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa Diego Carneiro Prieto 
Silva (Conexão Vale do Ribeira), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
31.254.819/0001-09, com escritório à Rua Capitão Dias, nº 610, - Vila Garcez — Iguape/SP - CEP 
11920-000, neste ato representada por seu proprietário, Sr. Diego Carneiro Prieto Silva, brasileiro, 

portador da cédula de identidade RG nº. 45.887.006-7 SSP/SP e CPF/MF nº. 419.335.528-40, 

doravante simplesmente denominada CONTRATADA, acordam entre si a prestação de serviços 
técnicos especializados, nos termos e condições a seguir estipuladas: 

  

1. DO OBJETO 

1.1. Prestação de Serviços de gravação e transmissão ao vivo de áudio e vídeo das Sessões 
ordinárias, extraordinárias e solenes do Poder Legislativo do Município de Ilha Comprida, 
compreendendo: 

1.1.1.Serviço de transmissão ao vivo via rede social (Facebook) utilizando a página da 
Conexão Vale do Ribeira das sessões ordinárias do Poder Legislativo com início nos horários 
estabelecidos no Regimento Interno da Câmara; 

1.1.2. Serviço de transmissão ao vivo via rede social (Facebook) utilizando a página da 
Câmara Municipal de Ilha Comprida/SP das sessões extraordinárias do Poder Legislativo, 
cuja a comunicação dar-se-à pela CONTRATANTE ao CONTRATADO com antecedência 
minima de 48 horas; 

1.1.3. Serviço de transmissão ao vivo via rede social (Facebook) utilizando a página da 

Conexão Vale do Ribeira das sessões solenes e audiências públicas realizadas no município 

de Ilha Comprida cuja a comunicação dar-se-à pela CONTRATANTE ao CONTRATADO 
com antecedência mínima de 48 horas;; 

1,1,4, Serviço de transmissão ao vivo via rede social (Facebook) utilizando a página da 
Conexão Vale do Ribeira das sessões de julgamento de procedimento licitatórios Eee 
pela Câmara, quando solicitados pela CONTRATANTE ao CONTRATADO ee 
antecedência mínima de 48 horas; 

1.1.5. Serviço de transmissão ao vivo via rede social (Facebook) utilizando a página da 

Câmara Municipal de Ilha Comprida/SP demais eventos que sejam solicitados pela 
CONTRATANTE ao CONTRATADO com antecedência minima de 48 horas; 

1.1.6. Realizar a edição das imagens e gravações, entregando-as ao CONTRATANTE, em 
DVD ou outro meio de armazenamento, no prazo máximo de 48 horas após a efetiva gravação 
do evento solicitado pela CONTRATANTE. 
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2. DO VALOR 
2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, por evento a ser realizado na Câmara a 
quantia ora ajustada de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por evento. 

    
2.2. O valor definido no item anterior inclui todos os custos operacionais da atividade, todos os 

tributos incidentes cujos recolhimentos são de responsabilidade da CONTRATADA e despesas 
diretas e indiretas decorrentes do presente Contrato. 

2.3. Em caso de atraso não justificado do pagamento da parcela mensal, a empresa 
CONTRATADA poderá suspender a prestação de serviços de interesse da CONTRATANTE, 
independentemente de notificação prévia e cobrar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do 
atraso e juros de 1%( um por centojao mês sobre o valor devido acrescido da multa até a data do 
efetivo pagamento. 

2.4. O preço proposto poderá ser reajustado em caso de prorrogação do presente termo de Contrato, 

após o período de 12 (doze) meses, utilizando como Indice Geral de Preços do Mercado — IGPM 

fornecido pelo Governo Federal. 

3. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 
3.1. A CONTRATADA deverá emitir mensalmente nota fiscal em moeda corrente nacional, 

correspondente ao serviço prestado. 

3.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da Nota 

Fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la. 

3.3. A Nota Fiscal não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item anterior, a partir 
da data de sua reapresentação. 

3.4. A devolução da Nota Fiscal não aprovada não justificará a interrupção do serviço. 

3.5. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após o aceite da nota fiscal emitida. 

  

3.6. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento do valor do serviço prestado, através de 

boleto bancário, que será enviado junto com a Nota Fiscal, que deverá contar com vencimento 

mínimo de 15 dias. 

3.6.1. Na falta do boleto bancário, o pagamento poderá ser feito mediante cheque 
administrativo a ser retirado pela CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE. 

4. DA VIGÊNCIA - 
4.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 
02/07/2020 a 01/07/2021, podendo ser renovado no interesse da Administração e de comum acordo 

entre as partes. ra
 

5. DOS RECURSOS 
5.1. As despesas decorrentes do presente termo de adesão correrão por conta da rubrica 3.3.90.39 
- outros serviços de terceiros - pessoa jurídica do Orçamento vigente. 
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é DAS S OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA LR 
6.1. Condhzir e executar os serviços ora ajustados de acordo com as dino deste Contrato e 
dos documentos que « o ra e com estrita obediência da legislação em vigor; 

  

6.2. O objeto de frditação de Berviço será! desenvolvido mediante nifiçdo de uma câmera 
modelo DSLR, uma .filmadora . full. HD, ambos, equipamentos: -disponibilizados pela 
CONERATAN TE, Vicrid como um eetido de proprio da. ANE TADA. 

4! 
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6.3. Prover'os Moscas orá dentro com poa ad cid e devidamente 
habilitado, nos termos da legislação específica, de modo a fornecer os serviços com a qualidade 

técnica que estes exigem e, em estrito atendimento da normatização a eles pertinente. 

6.4. Prestar à CONTRATANTE, sempre que solicitadas, informações técnicas sobre os serviços 
prestados. 

6.5. A CONTRATADA será responsável pela aquisição/contratação, manuseio e manutenção 
dos equipamentos auxiliares necessários à transmissão, edição e conversão dos vídeos (cabos, 
tripés, suportes etc) devendo funcionário da empresa contratada estar presente na Câmara Municipal 
de Ilha Comprida durante a transmissão e gravação das sessões. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1. Efetuar o pagamento das faturas em seus devidos vencimentos. 

7.2. Deixar a disposição do CONTRATADO uma câmera modelo DSLR e uma filmadora full p/ 
HD. 

7.3. Permanecer em constante contato com a CONTRATADA com o objetivo de agilizar os A 
entendimentos e facilitar as comunicações decorrentes do presente ajuste. / 

7.4. Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATADA. 

8. DA RESCISÃO 
8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77 e seguinte da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e alterações e pelos seguintes motivos: 

8.1.1. Inadimplência de Cláusula contratual; 
8.1.2. Inobservância de especificações e recomendações fornecidas pela CONTRATANTE; 
8.1.3. Interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem 

justificativa apresentada e aceita pela CONTRATANTE; 

8.1.4. Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 

8.1.5. Transferência, no todo ou em parte, do objeto deste contrato. 
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. 8.2. O não cumprimento das condições deste ajuste, implicará a exclusão de responsabilidade 
civil da empresa contratada e a possibilidade de rescisão do presente ajuste. É 
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8.3. A rescisão será precedida de comunicação da CONTRATADA à CONTRATANTE, 
fixando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para defesa ou para regularização dos débitos. Ca
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8.4. Decorrido o prazo referido no item anterior sem comprovação da adoção da providência 
pertinente, estará o ajuste rescindindo de pleno direito independente de notificação ou de qualquer 
outra medida, cessando de imediato a prestação dos serviços. 

8.5. Ocorrida à rescisão nos termos desta Cláusula, a celebração de novo ajuste entre as partes 

ficará condicionada à quitação total dos débitos existentes, devidamente corrigido em consonância 
com a legislação vigente à época dos fatos. 

9.DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
9.1. O presente ajuste é celebrado com dispensa de licitação, em razão do valor, com fundamento 
no inciso II do art. 24, da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, com as alterações posteriores de 

acordo com o parecer exarado pelo chefe de gabinete da presidência da Câmara, com atribuição 
pela portaria nº 14 de 20 de agosto de 2018, conforme artigo 38, parágrafo único do mesmo 
Diploma Legal. 

10. DO VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO 
12.1. As partes contratantes dão ao presente Contrato, o valor global estimado de R$ 11.960,00 
(onze mil novecentos e sessenta mil reais), para todos os efeitos legais c jurídicos. 

11. DO FORO 

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Iguape/SP, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente ajuste que não possam ser resolvidas administrativamente, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma. 

Ilha Comprida, em 02 de Julho de 2020. 

fi / 

Contratante” Gâmara Municipal Contratada: Conexão Vale do Ribeira 
: Fabiano da Silva Pereira Diego Carneiro Prieto Silva 

    
   

   

  

Testemunhas: 

   Z z” . 1 / 
“Sid Rae Tiago Rodrigués Soares 

e 618-X ssp/sp RG 33.708.239-X ssp/sp 
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