
Processo nº 06/2023 
 
Dispensa de Licitação nº 04/2023 

 
 

DECISÃO 
 

 
Tendo em vista a manifestação do Procurador Jurídico da Câmara, que opinou 
favoravelmente á dispensa de licitação, e demais justificativas apresentadas no Processo 
de Dispensa de Licitação, dispenso a licitação, com fundamento no inciso II, do art. 24, 
da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, a favor da Empresa Foto Imperial – 
Marcio José da Cruz – CNPJ nº 16.883.561/0001-16, para Prestação dos serviços de 
Gravação e Transmissão “ao vivo” de áudio e vídeo (Streaming de áudio e vídeo) via 
internet das Sessões Ordinárias Plenárias da Câmara Municipal de Presidente Bernardes 
– SP, por um período de 10 (dez) meses, correspondente a 19 (dezenove) sessões 
ordinárias, consistindo em Serviços de transmissão ao vivo via internet das sessões 
ordinárias do Poder Legislativo; tais sessões, podem ocorrer em dia diverso e locais 
diferentes em função de feriado ou interesse público, o que será comunicado com 
antecedência; a transmissão consiste em serviços de transmissão de áudio e vídeo 
(streaming) ao vivo; deve ser convertido de forma a ser possível a execução do vídeo 
diretamente do navegador; disponibilizar transmissão ao vivo no canal oficial do 
Facebook da Câmara Municipal de forma automática, sendo 02 (duas) sessões mensais, 
com uma média de captação de 02 (duas) a 04 (quatro) horas, com as características e 
especificações constantes no Termo de Referência anexo ao presente processo, no valor 
de R$ 200 (duzentos reais), por sessão, pelo prazo de 10 (dez) meses, ou seja, 19 
(dezenove) sessões, totalizando o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) 
sendo os pagamentos realizados após a conclusão dos respectivos serviços a cada mês, 
mediante a entrega da respectiva Nota Fiscal, conforme orçamento apresentado, vez que 
o processo se encontra devidamente instruído e justificado. 

 
Face ao disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93, determino, seja 

dada a devida publicidade deste ato.   
 

Câmara Municipal de Presidente Bernardes, em 25 de janeiro 
de 2023. 

 
 
                 FRANTHESCO APARECIDO ARMÍNIO BRESCHI 

        Presidente da Câmara 
            

 


