
 

 

 

CONTRATO N. 005/2021. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 

DE PLATAFORMA COMPLETA DE TRANSMISSÃO AO VIVO 

“TV DO LEGISLATIVO”, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO - SC E A 

EMPRESA CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO 

LTDA. 

 

Pelo presente instrumento, a CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO-SC, 

pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Cnde Deu, n.77, 

Centro, inscrita no CNPJ sob o n. 04.435.304/0001-32, doravante 

denominada CONTRATANTE, nesse ato representada por sua presidente, Sra. 

KAUANA VAILON, e a empresa CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO 

LTDA, com sede administrativa na Rua Duque de Caxias, n. 612, Sala 01, 

Bairro Centro, na cidade de Guaraciaba – SC, CEP 89920-000, inscrita 

no CNPJ sob o n. 11.520.032/0001-34, neste ato representada pelo Sr. 

WILLIAN PERONDI, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n. 083.489.779-

29, portador do RG n. 5384798 SSP/SC, daqui por diante designada 

simplesmente CONTRATADA, ajustam entre si a presente contratação, de 

acordo com o Processo de Licitação n. 007/2021, Inexigibilidade n. 

001/2021, homologado em 18/05/2021 e conforme cláusulas abaixo 

estipuladas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL 

 

O objeto do presente contrato é a LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA DE 

TRANSMISSÃO AO VIVO “TV DO LEGISLATIVO”, com o seguinte conteúdo: 

a) Câmera HD robotizada com zoom ótico de no mínimo 18x com 

posicionamento 3D; 

b) Câmera FullHD fixa com Lente Varifocal; 
c) Servidor de vídeo com capacidade de HARDWARE para transmissão ao 

vivo para até duas redes sociais simultâneas e gravação local 

FullHD; 

d) Retorno do vídeo em telão ou TV com conexão HDMI FullHD; 
e) Backup das imagens com gravação local; 
f) Software para transmissão ao vivo com sincronização automática 

via API com Facebook e Youtube sem o uso de Chaves de transmissão 

RTMP; 

g) Software de posicionamento 3D para automação de câmera 

robotizada; 

h) Software que permita inserção digital de legenda com nomes dos 
vereadores no vídeo ao vivo; 

i) Cronômetro digital presente no retorno de vídeo com o tempo das 
falas dos vereadores; 

j) Tecnologia patenteada de posicionamento 3D da câmera “Controlador 
TV do Legislativo e Licitações Transparente” (Patente N. 

BR512019000069). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

O presente contrato terá vigência de 19 de maio até 31 de dezembro de 

2021, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, por 



 

 

 

conveniência das partes, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, 

nos termos do artigo 57, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

Dá-se a este contrato o valor total de R$ 6.750,00 (seis mil, 

setecentos e cinquenta reais), conforme segue: 

 

Item Parcela Única 

Implantação R$ 750,00 

 

Meses Item 
Valor 

Mensal 

Valor 

anual 

8 
Locação de plataforma completa de 

transmissão ao vivo Tv do Legislativo 
R$ 750,00 

R$ 

6.000,00 

 

CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO 

 

A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 6.750,00 

(seis mil, setecentos e cinquenta reais), da seguinte forma: R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) em parcela única com vencimento até 15 

dias do mêS subsequente à instalação do equipamento; e R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) em 8 (oito) parcelas de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 

reais), com vencimento até 15 dias do mês subsequente à prestação dos 

serviços, mediante as seguintes condições: 

a) O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do 

recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última 

competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma 

do § 4º, do art. 31, da Lei n. 9.032/1995, e apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura e boleto para pagamento, atestados por servidor 

designado. 

b) A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato e o boleto para 
pagamento deverão ser emitidos para a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

DE QUILOMBO, CNPJ 04.435.304/0001-32, com sede na Rua Conde Deu, n. 

77, Centro, Quilombo - SC e ter a mesma Razão Social e CNPJ/MF dos 

documentos apresentados por ocasião da habilitação. 

c) Juntamente com o a Nota Fiscal e o boleto para pagamento, deverão 
ser encaminhadas as certidões de regularidade fiscal (federal, 

estadual, municipal, FGTS e trabalhista), sem as quais, não será 

possível realizar o pagamento. 

d) A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências, 
bem como o não envio do boleto correspondente inviabilizará o 

pagamento, isentando a Câmara do ressarcimento de qualquer prejuízo 

para a proponente vencedora. 

e) A Câmara poderá deduzir da importância a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela proponente 

vencedora. 

f) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito 

a alteração de preços ou compensação financeira ou aplicação de 

penalidade. 



 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO DE PREÇOS 

 

É permitida a alteração do valor do Contrato e dos preços, explicitados 

na Cláusula Terceira, com o objetivo de restabelecer a relação que as 

partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a 

retribuição da CONTRATANTE, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, nas seguintes hipóteses, 

conforme artigo 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei n. 8.666/1993: 

a) ocorrerem fatos imprevisíveis; 

b) ocorrerem fatos previsíveis, porém, de consequências 

incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do 

ajustado; 

c) em caso de força maior ou caso fortuito; e 

d) ocorrendo fato do príncipe. 

 

Parágrafo Único. É também permitida a revisão destes para mais ou para 

menos, conforme o caso, quando ocorrer criação, alteração ou extinção 

de quaisquer tributos, encargos legais ou a superveniência de 

disposições legais, após a data da apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, nos termos do artigo 

65, § 5º, da Lei n. 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão por conta 

da seguinte dotação orçamentária: 

 

2.001 – MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações diretas 

 

Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes 

correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser 

empenhadas no início de cada exercício. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

Por este Contrato obrigam-se as partes a promover a articulação entre 

os técnicos diretamente envolvidos no processo para a realização das 

ações necessárias à consecução do contratado. 

 

Parágrafo Primeiro. Das responsabilidades da CONTRATANTE: 

 

a) Fazer com que seus empregados e prepostos respeitem as normas e 
regulamentos da CONTRATADA, aplicáveis à execução dos serviços; 

b) Viabilizar os recursos orçamentários para pagamento dos serviços 
previstos no presente contrato e em conformidade com a Cláusula 

Sexta, sob pena de suspensão dos serviços e rescisão contratual; 

c) Transmitir os dados e informações necessários à prestação adequada 
dos serviços contratados; 

d) Responsabilizar-se pelo uso das informações disponibilizadas e pela 
proteção de dados pessoais, bem como definir a autorização de acesso 

aos diversos usuários de sua responsabilidade; 



 

 

 

e) Implementar políticas ou procedimentos para controle de acesso aos 
recursos de computação e redes, disponibilizados pela CONTRATADA; 

f) Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução 
do objeto, diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam 

plenamente corrigidas; 

 

Parágrafo Segundo. Das responsabilidades da CONTRATADA: 

 

a) Executar os serviços de acordo com a legislação, normas técnicas, 
padrões e especificações pertinentes; 

b) Executar os serviços descritos no presente Contrato, nas condições 
nele estabelecidas; 

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATANTE; 

d) Adotar medidas, padrões de segurança de acesso e de integridade dos 
dados. Procedimentos especiais de segurança serão objeto de acordo 

específico entre as partes; 

e) Manter equipe de profissionais especializados, capaz de prestar 
suporte à CONTRATANTE no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) 

horas; 

f) Manter o mais absoluto sigilo acerca de quaisquer dados e informações 
da CONTRATANTE, que porventura venha a ter ciência e conhecimento, 

em função dos serviços prestados; e 

g) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos 

do artigo 71 da Lei n. 8.666/1993. 

 

Parágrafo Terceiro. Da Força Maior. Os casos fortuitos ou de força 

maior serão excludentes de responsabilidade, de acordo com o Código 

Civil Brasileiro. 

 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

 

O exercício pelas partes do direito de fiscalização não as exonera de 

suas obrigações, nem de qualquer forma diminui suas responsabilidades. 

 

CLÁUSULA NONA – PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

 

Os programas de computador desenvolvidos por meio deste Contrato são 

de propriedade exclusiva da CONTRATADA. 

 

Parágrafo Único. Programas de computador de código fechado, utilizados 

neste contrato, que sejam de propriedade da CONTRATADA ou de terceiros, 

permanecem protegidos, não podendo ser utilizados pela CONTRATANTE, 

salvo autorização expressa por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – INFORMAÇÕES PROTEGIDAS 

 

A CONTRATADA e a CONTRATANTE na execução deste Contrato poderão ter 

que trocar informações, inclusive de produtos e materiais, que podem 

estar protegidas pelo direito autoral, direito de propriedade 

industrial, direito à intimidade, ou protegidas por serem de domínio 

de uma delas, as quais não poderão ser copiadas, reproduzidas, 



 

 

 

publicadas, divulgadas ou de forma alguma colocadas à disposição, 

direta ou indiretamente, exceto àquelas pessoas envolvidas na execução 

do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES CABÍVEIS 

 

Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do Contrato, a 

CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicará as seguintes sanções 

contratuais: 

a) advertência, por escrito, sempre que forem observadas 

irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido a 

CONTRATADA; 

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente 

Contrato; 

c) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública de Joaçaba por prazo não 

superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública de Joaçaba enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a CONTRATANTE pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no subitem anterior. 

e) O valor da multa poderá variar dependendo da gravidade da infração 
e será arbitrado no correspondente processo administrativo. 

f) A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato no prazo 
de 2 (dois) dias úteis da notificação para esse fim (notificação 

essa que não dependerá de formalidade específica podendo se dar 

inclusive por meio telefônico) implicará na multa de 10% (dez por 

cento) do valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISTRATO E RESILIÇÃO UNILATERAL 

 

É facultado às partes promover o distrato do presente Contrato, a 

qualquer tempo, por mútuo consentimento, ou a resilição unilateral por 

iniciativa de qualquer delas, mediante notificação por escrito, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, restando para cada qual tão 

somente a responsabilidade pelas tarefas em execução no período 

anterior à notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS DE RESCISÃO 

 

O presente contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de 

qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n. 

8.666/1993, no que couber. 

 

Parágrafo Primeiro. Quando a rescisão ocorrer motivada pela 

CONTRATANTE, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida 

dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, nos termos 

legais. 



 

 

 

Parágrafo Segundo. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do 

Contrato, eventual cronograma(s) de execução será(ão) prorrogado(s) 

automaticamente por igual tempo. 

 

Parágrafo Terceiro. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo administrativo, assegurado às partes o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

Parágrafo Quarto. A declaração de rescisão deste contrato, 

independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, 

operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

A presente contratação vincula-se ao termo que a dispensou de 

licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Aplicam-se à execução deste Contrato a Lei Federal n. 8.666/1993, no 

que couber, os preceitos de Direito Público e, supletivamente, os 

Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito 

Privado. 

 

Parágrafo Primeiro. No âmbito dos programas de computador, aplicam-se 

à presente contratação, salvo naquilo que as partes dispuserem em 

sentido contrário, a Lei Federal n. 9.609/1998 (proteção da 

propriedade intelectual de programa de computador) e a Lei Federal n. 

9.610/1998 (direitos autorais). 

 

Parágrafo Segundo. No que toca à proteção de dados pessoais e 

compliance, é dever de ambas as partes estar em conformidade com as 

legislações cogentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONDIÇÕES EXIGIDAS NA CONTRATAÇÃO 

 

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de 

contratação, nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 

8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato 

reputar-se-á válida se tomada nos termos da lei e expressamente em 

Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente Contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, serão 

publicados no órgão oficial de divulgação dos atos das partes 



 

 

 

contratantes, como condição indispensável à sua eficácia, conforme 

disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Quilombo - SC, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas 

do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

 

E, por estarem justas e contratadas, lavra-se o presente termo de 

Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza 

os devidos efeitos, assinado na presença das testemunhas abaixo 

nomeadas, obrigando-se ao fiel cumprimento de suas obrigações. 
 

QUILOMBO,SC, 19 de Maio de 2021. 

 

 

 

 

Kauana Vailon 

Presidente da Câmara de 

Vereadores de Quilombo–SC 

CONTRATANTE 

WILLIAN PERONDI 

Clic Sistemas para Transmissão 

ao Vivo Ltda 

CONTRATADA 
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1. Nome: 
CPF: 

Assinatura: 

 

2. Nome: 
CPF: 

Assinatura: 
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