
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

CONTRATANTE - CÂMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ 

CONTRATADA – Elena Maria De Oliveira Gomes Gasperoni-MEI. 

OBJETO –  Os serviços de sonorização, transmissão pela internet de vídeos e 

áudios das (sessões Plenárias da Câmara Municipal Sarutaiá );  Assistência 

técnica preventiva e corretiva constando de inspeção, manutenção, ajustes, 

reparos em quaisquer serviços de ordem técnica nos equipamentos de 

informática do Legislativo (notebooks, rede Windows, micro computadores), 

constante dos seguintes e eventuais serviços de remoção de vírus, formatação, 

remoção de Spyware, instalação e configuração de impressoras, instalação de 

equipamentos de informática, instalação de software e hardware, reparação do 

mal funcionamento de Windows, configuração de internet, configuração de rede 

de sistemas em geral em informática. Manter constantemente em perfeitas 

condições os serviços de sonorização e dar assistência efetiva para que o setor 

de informática funcione sem qualquer interrupção, comparecendo a sede da 

Câmara toda vez que for convocada. 

  VIGÊNCIA - 04/02/2020 à 04/02/2021 

  VALOR GLOBAL: R$ 13.740,00 

Fundamento legal – pelo art. 24 Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, revisado 

pelo decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018.   

 

Câmara Municipal de Sarutaiá 

Em 30 de Janeiro de 2020 

 

 

PAULO ROGÉRIO DE CASTRO 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 



 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

CONTRATANTE - CÂMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ 

CONTRATADA – ELIANA EMILIA NOGUEIRA IMPACTO INFORMÁTICA-MEI 

OBJETO: Manutenção, Suporte, Atualização semanal e divulgação das notícias 

de interesse do legislativo e da população, Hospedagem, Link para 

transmissão ao vivo de sessão, divulgação e edição de vídeo de momentos dos 

vereadores nas sessões, e divulgação de vídeos relacionados a eventos oficias 

do legislativo, Adequação do Site as Leis vigentes. 

VIGÊNCIA - 04/02/2020 à 04/02/2021 

  VALOR GLOBAL: R$ 13.680,00.   

Fundamento legal – Art.-24, inciso II, da Lei nº 8666/93, revisado pelo decreto 

nº 9.412 de 18 de junho de 2018.     

 

 

Câmara Municipal de Sarutaiá. 

Em 30 de Janeiro de 2020 

 

PAULO ROGÉRIO DE CASTRO 

Presidente da Câmara Municipal 


