QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP N.
0009/2013
PARTES
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ.
Endereço: Rua Rui Barbosa, 238- Centro- Xanxerê- SC.
CNPJ nº 83.828.285/0001-80
CONTRATADA: IT VÍDEO PRODUTORA LTDA.
Endereço: Rua Nereu Ramos 75 D, Edifício CPC, sala 701 A, Centro, Chapecó - SC.
CNPJ sob o nº 07.617.268/0001-16
OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL
Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos para transmissão e operação ao
vivo das sessões da Câmara de Vereadores, do canal TV Câmara Online (através da
internet), com fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada, para
operação da TV câmara, responsável pela transmissão ao vivo, na íntegra, reprises, das
sessões ordinárias, extraordinárias, itinerantes, audiências públicas, sessões solenes e
reuniões das comissões técnicas, eventos de interesse da Câmara, além da geração e
cedência para outros veículos de comunicação caso administração da Câmara Municipal
desejar, tudo conforme descrito no Anexo I do Edital que faz parte do contrato.
TERMOS DO ADITIVO
Cláusula primeira – Por este termo, em comum acordo, resolvem as partes prorrogar a
vigência do contrato supramencionado, previsto na cláusula segunda do mesmo, por
mais 12 (doze) meses, ficando assim a data de vencimento do mesmo para 20 de junho
de 2018.
Cláusula segunda – O valor de correção do presente é de 3,36% conforme Tabela do
IGPM (Índice Geral dos Preços Médios) da FGV (Fundação Getúlio Vargas), previsto
no contrato como reajuste dos serviços oferecidos.
Item 01 – R$ 483,20 (Quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos) por hora;
Item 02 – R$ 691,87 (Seiscentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) por
hora;
Item 03 – R$ 252,60 (Duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) por hora.

Cláusula terceira – Permanecem inalterados os termos e condições previstas nas demais
cláusulas do contrato original e aditivos.

Xanxerê (SC), em 13 de junho de 2017.
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