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No

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Co m issã o Permanente de Licitação

L

ADJUDTCAÇÃO

REFERÊNCIA: Processo Administrativo N" 02.0B.OO.í 10612021 - SEMED
MODALIDADE: Concorrência Pública no 007t2021

-

CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÁO DE
sERV|ÇOS DE pRODUÇÃO E TRANSMTSSAO DE CONTEUDO AUDtOVtSUAL, pOR
MEIO DE DOIS LOTES ASSIM DIVIDIDOS:

LOTE l: Produçâo, gravação, direção de fotografia, direção de arte e infografismos,
ediçáo e finalização de no mínimo 03 vídeoaulas diárias de duração que podem varias
entre 10 e 60 minutos (de segunda a sexta), para transmissáo junto a TV SEMED

-

ITZ

-

Oficial, via Youtube, ou outras plataformas de vídeo, streaming ou não, e demais
redes sociais. Podendo o material audiovisual ser adaptado e disponibinnlizado para

canais de televisão abertos;

LorE ll:

Transmissão ao vivo

SEMED, via TV sEMED

-

Live streaming

-

dos eventos promovidos pela

- fiz -

oficial, em seu canal na plataforma youtube, com a
opção de exibição nas demais plataformas de vídeo ou divulgaçáo nas redes sociais,
de acordo com as características e especificaçoes constantes no ANEXO Xll e nas
condiçÕes fixadas neste Edital e seus Anexos.

AMPARO LEGAL: Leino.12.232, de 29 de abrir de 2010. Lei no 8.666, de 21106/93 e
modificaçÕes posteriores, da Lei complementar no 123, de 1411212006 e demais

dispositivos aplicáveis,

e

normatizada pelo Decreto presidencial No 10.312 de
0410412020 que amplia, temporariamente, o escopo de multiprogramação
com
conteúdo específico destinado às atividades de educação e outras, de
entidades
executoras de serviço de radiodifusáo de sons
decorrência da pandemia da Covid-19

e

imagens em tecnorogia digital, em

l*'q
ESTADO DO MARANHÃO
P

refeitu ra Municipal de lmperatriz
o Permanente de Licitação

Co m issã

PRAZO DE EXECUçÃO: O Íuturo contrato terá duraçáo de '12 (doze) meses, contados

a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Art.57, inc. ll da Lei
8 666/93.

VALOR: O valor mensal de lote 01 + 02 R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais),
perfazendo o total para 12 (doze) meses a quantia de R$ 852.000,00 (oitocentos e
cinquenta e dois mil reais).

Em decorrência do exposto no processo de licitação acima individuado,
conformidades com a Lei, adjudico o resultado do certame a empresa:

CANAL SERVICE LTDA - EPP, CNPJ:

No

63.537.096/000í41.

lmperatriz (MA), 17 de janeiro de 2022
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