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CARTA CONVITE Nº 02/2018 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Especificações dos serviços licitados 

Objeto Licitado 

Contratação de empresa para prestação de serviço de transmissão ao vivo das Sessões 

Ordinárias da Câmara Municipal de Américo Brasiliense, via internet e filmagem das Sessões 

Extraordinárias e Solenes em datas e horários designados pelo Presidente, bem como sua 

gravação e disponibilização em arquivo digital, compreendendo o período de 01 (um) ano a partir 

da data de vigência do contrato. 

Fica estipulado o número estimado de 30 sessões, dentre Ordinárias, Extraordinárias e Solenes, 

das quais devem ser disponibilizadas cópias em DVD, devidamente armazenadas em capas de 

plástico para DVD. 

 

Equipamentos:  

Três câmeras digitais profissionais, sendo duas câmeras em SD 720X480 e uma câmera FULL 

HD 1920X1080 

Tripés Manfroto 

Rádios Comunicadores 

Cabos e Acessórios 

 

Tricaster 

- Uma Estação tipo Tricaster (Ilha de edição onde as imagens são armazenadas, editadas e 

enviadas para o site da Câmara ao vivo), com saída de vídeo padrão que permita que as 

sessões transmitidas ao vivo sejam gravadas em HD (hard disc) ou disco, Projetor ou monitor 

grande.  

 

Processamento de áudio em 2 canais, 48kHz com 32-bit ponto flutuante 

6 entradas de video  

componente SD, Y / C (BNC), Composite  
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Entrada de áudio 

4 combinação equilibrada XLR/1/4 "(Mic / Line) 

Saída de Vídeo 

2 saídas simultâneas 

componente SD, Y / C (BNC), Composite 

Saída de áudio 

2 balanceada 1 / 4 "(Line) 

2 desequilibrado RCA (Line) 

1 Stereo 1 / 8 "(Celular) 

Suportados Aspect Ratios 16:9, 4:3 

 

Formato de gravação 

MPEG-2 (perfis de alta e normal) 

 

Live Streaming 

Adobe ® Flash ® ou Microsoft ® Windows Media ® Push / Pull, com arquivamento simultâneo 

 

Live Sets Virtual 

7 ao vivo TriCaster virtuais conjuntos 

vários tiros por ângulo da câmera com as transições entre as câmaras 

 

Conexão de rede 

Ethernet conexão de rede para as entradas e saída de streaming 

 

Apoio Fonte de rede 

Canal dedicado para o acesso a fontes externas de computador 

PC e Mac ® monitores compatíveis através de propriedade NewTek iVGA ™ tecnologia 

 

Overlay 

Uma chave de downstream com transição tomar / fade independente e canal alfa Media Players 
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DDRs dupla e Loja Ainda Title /, suporte ao canal alfa 

 

Monitores de visualização 

3-câmera de visualização ISO ou 6 câmera de visualização compartilhada 

 

Saída projetor 

16:9 ou 4:3 na resolução nativa do projetor 

 

Gerador de Caracteres integrada 

Editar Texto 

 

Editor de Não-Linear integrado 

Editar Mídia 

 

Formatos de Mídia de reprodução 

AVI, DV, FLV, M4V, MOV, H.264, MPEG-2, WMV, MP3, WAV, WMA, BMP, GIF, JPG, PICT, 

PNG, PSD, RAS, TARGA, TIF, e mais 

 

Formatos de exportação de mídia 

MPEG-2, MPEG-2 PS (todos os I-frame), DV-AVI, NewTek SpeedHQ w. alpha (AVI), QuickTime 

DV, Apple iPod ®, Sony ® PSP, FLV, WMV 

 

Vídeo Ingest 

4-pinos IEEE 1394 FireWire ® 

de 6 pinos IEEE 1394 FireWire 

 

Produção ao vivo:  

- Ilha de edição que ofereça conexões de entrada de câmera Y/C, composta e componente 

padrão junto com entradas de áudio padrão e Mic para realizar uma produção ao vivo com três 
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câmeras, permitindo gravação, apresentação ou streaming de internet ou intranet, que ofereça 

configuração fácil com um endereço IP para facilitar o acesso do usuário e a visualização. 

 

Serviços: 

- transmissões ao vivo das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Américo Brasiliense, 

durante todo o ano de 2019, num total estimado de 30 (trinta) sessões.  

a) A contratada manterá a supervisão dos serviços realizados, na periodicidade necessária; 

b) Caberá a contratada selecionar e contratar regularmente em seu nome e sob a sua 

exclusiva responsabilidade, atendida a legislação vigente (CLT), todos os funcionários 

que forem destacados para prestar serviços na Câmara Municipal de Américo 

Brasiliense, sendo que estes serão considerados para todos os efeitos legais, como 

funcionários da empresa contratada; 

c) Obriga-se a contratada a substituir, no prazo que for solicitado pela Câmara Municipal de 

Américo Brasiliense, o funcionário destacado para o serviço que não estiver realizando 

satisfatoriamente os serviços. 

d) A orientação no que se refere a designação das tarefas a serem cumpridas pelos 

funcionários, será de responsabilidade da contratada; 

e) Caberá a Câmara Municipal de Américo Brasiliense, prestar os primeiros socorros em 

caso de acidente de trabalho de funcionário destacado para o serviço pela contratada, 

ou doença súbita e comunicar o ocorrido à contratada; 

f) Os pagamentos dos serviços serão efetuados mensalmente, pela Câmara Municipal de 

Américo Brasiliense, à contratada, em 11 (onze) parcelas, no primeiro dia útil do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços, devendo a contratada apresentar a 

documentação necessária à cobrança respectiva com 05 (cinco) dias de antecedência 

ao vencimento.   

 

 

 

 

 


