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Ao Presidente da Câmara Municipal 

Divaldo de Camargo Pereira 

 

Processo nº 104/2018  

Assunto: Abertura de procedimento licitatório para contratação de 

empresa para prestação de serviço de transmissão ao vivo das Sessões 

da Câmara Municipal de Américo Brasiliense, via internet e filmagem, 

bem como gravação e disponibilização em arquivo digital 

 

PEDIDO E JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a existência do Processo nº 01/2014, referente à 

Licitação na modalidade Convite de Preços nº 01/2014, cujo contrato tem 

como objeto a prestação de serviço de filmagem e gravação das sessões 

da Câmara Municipal de Américo Brasiliense para transmissão ao vivo, 

via internet; 

Considerando que na data de 01 de abril de 2018, fora firmado o 

quinto (5°) Termo de Aditamento e Prorrogação do referido Contrato 

Administrativo com prazo até a data de 02/01/2019; 

Considerando a necessidade da continuidade de tal prestação de 

serviço, de forma que a população tenha acesso as sessões camarárias 

quando não puderem comparecer pessoalmente ao Plenário “Doutor Elias 

Leme da Costa”, respeitando-se, com isso, o princípio constitucional da 

publicidade. 

Eu, membro da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de 

Américo Brasiliense, solicito a Vossa Excelência, a autorização para 

abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa para 

prestação de serviço de filmagem e gravação das sessões da Câmara 
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Municipal de Américo Brasiliense, para transmissão ao vivo, via internet, 

durante todo o ano de 2019, podendo ser prorrogado, conforme 

disposições na Lei n° 8.666/93, conforme especificações que deverão 

constar no edital. 

 Estimando que a previsão de despesa total será de 

aproximadamente R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS). 

Sendo o que havia para o momento. 

 

 

Américo Brasiliense, 02 de outubro de 2018. 

 

 

 

 THAIZA LUDMILA DE GODOI BUENO 

Membro da Comissão de Licitação 
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