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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2021 

TERMO DE CONTRATO N°006/2021 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAINA E A EMPRESA SOUSA 19 
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, CUJO 
OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE 
IMAGENS E SONS, AO VIVO E GRAVADO, 
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARAGUAINATFO. 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARAGUAiNA - TO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
02.773.216/0001-15, com sede na Rua das Mangueiras, n° 10, centro, em Araguaina - TO, 
neste ato representado por seu Presidente, Vereador  Gideon  da Silva Soares, portador do 
RG. n°2297201 2° via SSP/GO, inscrito no  OFF  sob n°387.138.611-15, doravante designado 
CONTRATANTE, e a EMPRESA SOUSA 19 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o n° 07.293.689/0001-39, com sede na Av. VVanderson AraúOjo, S/N, Quadra 
11, Lote 07,  Cep:  77.828-390, Araguaina - TO. doravante designada CONTRATADA, neste 
ato representada por EDNALDO ALVES DE SOUSA, brasileiro, representante legal da 
empresa, portador da Cédula de Identidade n° 115564 SSP/TO e CPF n° 802.361.541-68, 
têm entre si, justo e avençado o presente Contrato, pelas normas da Lei n° 8.666. de 21 de 
junho de 1993 e posteriores alterações e Lei n° 10.520, e Processo de Licitação por Pregão 
n° 002/2021 da Câmara Municipal de Araguaina e pelas condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. 0 presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviço 
de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado, atendendo as 
necessidades da Câmara Municipal de Araguaina/TO, nos termos discriminados no (Anexo I 
do Edital) e presente Contrato. 

1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as 
disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo Administrativo n° 
057/2021, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar 
deste, no que não o contrariarem. São eles: 

a) 0 Edital do Pregão Presencial n° 002/2021; e 
b) A proposta de pregos e documentos que o acompanham, firmada pela CONTRATADA. 

1.a.Cic ourviyoo uru uUquir ithao rui objuto cio liuituy0o, Cio CAUOÍCiII 00111 o diopouto nu urt. V' 

parágrafo único da Lei n° 10.520/2002, sob a modalidade de Pregão, conforme Edital e 
processo administrativo acima citado. 

CLAUSULA SEGUNDA DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO 

2.1. Os serviços aqui descritos deverão ser executados, conforme solicitação, do 
Departamento Administrativo deste Poder Legislativo. 
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2.2. Deverá ser fornecido, junto à nota fiscal, relatório constando os detalhes dos serviços e 
de cada visita e/ou chamado, trazendo data, turno realizado. 

2.3. Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a 
reclamações que possam surgir durante a execução do contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos. 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 

3.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 

3.2.1. Atender prontamente ás solicitações da Câmara Municipal de Araguaina na 
execução dos serviços e especificações deste TERMO DE REFERENCIA. 

3.2.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Câmara Municipal de 
Araguaina ou a terceiros, por ação ou omissão na execução do presente. 

3.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Araguaina. 

3.2.4. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste TERMO DE REFERENCIA. 

3.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. 

3.2.6. Responsabilizar-se pelo custeio de todas as despesas referente á execução do 
objeto, incluindo pessoal, transporte, impostos e outros. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. Será responsável pela observância ás leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 
normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 

4.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

4.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

4.4. Processar e liquidar a fatura com o respectivo pagamento do valor, através de Ordem 
Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento, no máximo 10 (dez) dias 
úteis após a emissão da Nota Fiscal. 

4.5. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta 
atribuição. 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I  portal@araguaina.to.leg.br  



VALOR 
MENSAL 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$  

ITE DESCRIÇÃO QUAN UND 

MESE 

Prestação de serviço de produção, captação 
e transmissão de imagens e sons, ao vivo e 
gravado, conforme segue a baixo: 
A) Transmissão ao vivo das Sessões 

Ordinárias e Extraordinárias, solenes e 
cia  Camara  Munkiit.1 

de Araguaina, realizadas no Plenário ou 
fora dele; 

B) Transmissão ao vivo ou gravadas de 
reuniões públicas ou eventos requeridos 
pelos Vereadores realizados no Plenário 
da Câmara Municipal ou fora dele, após 
autorização da Mesa Diretora; 

R$ 6.500,00 
R$ 

78.000,00 

12 01 

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

4.6. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 
por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na prestação. 

CLAUSULA QUINTA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente prestados pela 
CONTRATADA, respeitada a rigorosa correspondência com o TERMO DE REFERENCIA. 

5.2. Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pela execução dos 
serviços, serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas 
necessárias, bem como estabelecido o prazo para execução; 

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. Será designado servidor da Câmara Municipal de Araguaina para fiscalização dos 
serviços. 

6.2. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade na execução dos serviços. 

6.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial. 

6.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pelo Contratante. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA ESPECIFICAÇÃO E DO PREÇO 

7.1. Pela aquisição do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará á CONTRATADA os 
seguintes valores, conforme seja efetivamente adquirido, nos moldes deste ajuste: 
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C)  Gravação interna de programa mensal 
dos Vereadores, sendo 01 	(um)  video  
mensal por vereador; 

D)  Gravação de programas a critério da 
Mesa Diretora; 

E)  Produção de chamadas institucionais a 
critério da Mesa Diretora; 
Os serviços, objeto desta licitação, serão 
veiculados via  web.  

0 Valor Mensal a ser pago é de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), perfazendo 
um Valor Total Global de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), referente a 12 (doze) 
parcelas. 

7.2. Estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os tributos e demais 
encargos fiscais e trabalhistas bem como todos os itens e equipamentos necessários ao 
perfeito funcionamento do objeto licitado. 

CLAUSULA OITAVA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

8.1. Consoante Autorização da Diretoria Contábil e Setor de Empenho, a despesa decorrente 
da presente licitação correrá por conta das funcionais programáticas 01.031.2032.2.477 e 
Elemento de despesa 3.3.90.39.59 — Serviços de  Audio  e  Video  e Foto. 

CLAUSULA NONA — DO PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos devidos serão efetuados mensalmente. 

9.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os serviços discriminados. 

9.3. 0 pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

9.4. 0 pagamento  sera  efetuado, mediante depósito em conta bancária da contratada. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

10.1. A vigência  sera  de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado nos termos do  art.  57, II da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no  art.  65 da Lei n° 8.666/93, com 
a apresentação das devidas justificativas. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS SANÇÕES 
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12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, a Câmara 
Municipal de Araguaina poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem 
prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer 
indicações aqui constantes; 

b) MULTA COMPENSATORIO-INDENIZATORIA no percentual de 5% (cinco por cento) 
calculado sobre o valor do presente Contrato; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 
DE CONTRATAR COM 0 TCE/TO, pelo prazo de até 02 (dois) anos: 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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. 

12.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
CONTRATADA. a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) 
sobre o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 
10% (dez por cento) do valor inadimplido. 

12.3. 0 valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido 
no setor financeiro da Câmara Municipal de Araguaina, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis após a respectiva notificação. 

12.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por 
ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada 
judicialmente. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO 

13.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

13.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência  minima  de 30 (trinta) dias; 

13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

13.2.3. Judicial. nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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13.4. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que 
a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO 
EDITAL E À PROPOSTA 

14.1. 0 presente Contrato fundamenta-se: 

14.1.1. Nas Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações; 

14.1.2. Nos preceitos de direito público; 

14.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 
do Direito Privado. 

14.2. 0 presente Contrato vincula-se aos termos: 

14.2.1. Do Edital de Pregão Presencial n° 002/2021, constante no Processo 
Administrativo n° 057/2021: 

14.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO GESTOR DE CONTRATO 

15.1. Fica designado como Gestor Titular deste CONTRATO um servidor da Câmara 
Municipal de Araguaina. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 

, 16.1. 0 presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município de 
Araguaina/TO, que é condição indispensável para sua eficácia, consoante dispõe o artigo 61, 
parágrafo único da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

17.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro de 
Araguaina/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E. para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) 
i3UL.11 tutar u forma, pciro que z3uitam uni ú efeito, d qudis, Uepuis  CJ 	lUaS,  SCR)  

assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

Araguaina - TO,  aos  08 do Margo de 2021. 
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.157  
AMARA M 	L DE ARAGUAINA - TO 

CI4PJ N° 02.773.216/0001-15 
GIDEON DA SILVA SOARES 

CPF N°387.138.611-15 

SOUSA 19 19 SOL N7/111%1 TECNOLOGIA EIRELI 
CN 	0 .293.689/0001-39 

EDN i7D0 ALVES DE SOUSA 
CPF N°802.361.541-68 

Ft3 

TESTEMUNHAS: 

NOME:  Tipmni" Lrtsi  CoiActain  
CPF:  	Orr-VV-- 

NOME:  KA) an ( 1-111,k19C1 	Lai LO 
CPF: 	 Act  
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