
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO Nº 11/2021 
 

Termo de prestação de serviços profissionais, que entre si fazem de um lado a CÂMARA 
MUNICIPAL CAXAMBU DO SUL, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, 
sediada à Rua Ângelo Rolim de Moura, 36 - Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ nº 
03.527.861/0001-10, neste ato representado pela Presidente Sra. ELISANDRA LUCATELLI 
SANTIN, brasileira, Casada, portadora da carteira de identidade nº 4.077.021-4 SSP/SC e CPF 
nº 025.606.979-47, residente e domiciliada no município de Caxambu do Sul - SC, de ora em 
diante simplesmente denominada de CONTRATANTE e de outro lado CLIC SISTEMAS PARA 
TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA – CNPJ nº 11.520.032/0001-34, sediada a Rua Duque de 
Caxias, 612, SALA 01 – Centro, na cidade de Guaraciaba - SC, representado pelo seu sócio Sr. 
WILLIAN PERONDI, brasileiro, solteiro, carteira de identidade nº 5.384.798 SSP/SC e CPF 
nº 083.489.779-29, residente e domiciliado no município de Guaraciaba – SC, denominada 
CONTRATADA, ambos de comum e recíproco acordo tem justo e convencionado sob as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das disposições e base legal  

O presente contrato rege-se, em todos os seus aspectos, pelas disposições contidas na Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Objeto  

Contratação de Empresa para 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”, para o 
período 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto  

A CONTRATANTE, neste ato, contrata os serviços da CONTRATADA, para execução 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 de “TV do Legislativo”, compreendendo os equipamento e funções 

descritas na proposta. 

CLÁUSULA QUARTA – Das responsabilidades da CONTRATANTE  
 
 
 
 



 
 
 
 

a) Para a consecução das atividades do objeto descrito na cláusula terceira, compromete-se 

a seguir e operacionalizar as orientações e recomendações técnicas formuladas e/ou 

expedidas pelo CONTRATADO;  

CLÁUSULA QUINTA – Das responsabilidades do CONTRATADO  
 

a) Executar, através de seus Funcionários, as atividades do objeto descrito na cláusula 
terceira, dentro dos padrões e normas exigidas.  

 
CLÁUSULA SEXTA – Do Valor  

O Valor global do presente contrato é de R$ 9.960,00 (nove mil novecentos e sessenta reais). 

Sendo este valor pago em parcelas conforme a entrega da Nota Fiscal na Secretaria da Câmara 

Municipal, através de boletos bancários. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Do prazo, vigência.  
 
 O prazo do presente contrato terá como termo inicial em 01 de janeiro de 2022, extinguindo-se em 
31 de dezembro de 2022. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Do vínculo 
 
Fica expressamente estipulado entre as partes que não há e não haverá qualquer vínculo 
empregatício, correndo por conta do CONTRATADO, em decorrência dos seus serviços 
profissionais, os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários quando houver. 
 
CLÁUSULA NONA - Dos recursos  
 
Para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato, a CONTRATANTE comprometerá 
recursos alocados em dotação própria no seu orçamento vigente, obedecendo a seguinte dotação 
orçamentária abaixo: 
  
 - 01 – Poder Legislativo 
- 01.01 – Câmara Municipal 
- 01.031.0001.2001.000 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 
- 3.3.90.40.01.00.00 – Locação de Equipamentos e Softwares 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Da rescisão e Distrato  
 
Constituem motivo para Rescisão contratual os constantes na Lei nº 8.666/93, e poderá ser 
solicitada a qualquer tempo pelo Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
mediante comunicação por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do foro  



 
 
 
 
 
 
 
Para dirimir questões suscitadas do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca do Município 
de Chapecó - SC, como único e exclusivo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das generalidades  
 
Fica excluída da responsabilidade do CONTRATADO a execução de serviços técnicos 
especializados.  
 
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento para que produza os 
devidos efeitos legais.  
 

Caxambu do Sul - SC, 15 de dezembro de 2021.  
 

____________________________________________ 
ELISANDRA LUCATELLI SANTIN - Contratante 
Presidente Câmara Municipal 
 
_____________________________________________________ 
CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA - Contratada 
CNPJ: 11.520.032/0001-34 
WILLIAN PERONDI 
CPF nº 083.489.779-29 
 
 
Testemunha: 
 
______________________                          _________________________ 


