CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO
Rua Virgílio Martins de Oliveira, 55 - Centro
C.N.P.J. n 50.528.983/0001-01
Telefone: 4489-8888
ANEXO A – OBJETO DE CONTRATO E ESPECIFICAÇÕES

Contratação de empresa para a prestação de serviços de filmagem, gravação
e edição de imagens conforme descrição que segue:

1. Gravação das sessões das plenárias da Câmara Municipal de Francisco
Morato, 02 (duas) sessões ordinárias e eventuais sessões
extraordinárias (mediante prévia solicitação);
1.1 A transmissão deve ser realizada em tempo real VIA STREAMING
AO VIVO no site oficial da Câmara Municipal, com profissional
presencial em todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes do
Poder Legislativo.
2. Edição de imagens das sessões ordinárias e extraordinárias;
3. Realização de entrevista com Vereadores e eventuais autoridades nas
dependências da Câmara, a cerca dos assuntos tratados na pauta da
sessão do dia corrente;
4. Elaboração e divulgação de vídeos de Vereadores que tratem de
assuntos relacionados à eventos organizados pela Câmara, como
chamadas e convite para coletivas e outros eventos que demandem
divulgações em massa, com o objetivo de atingir a população;
4.1 Produção de vídeos individualizados com cada Vereador, tendo como
tema, projetos aprovados, rejeitados ou em pauta, bem como demais
atos institucionais.
5. Publicar
no
site
oficial
da
Câmara
Municipal
www.camarafranciscomorato.sp.gov.br através de link da conta da
Câmara no Youtube, as sessões ordinárias e eventuais extraordinárias;
5.1 Realizar a publicação das sessões ordinárias e eventuais
extraordinárias nas redes sociais com Youtube, Facebook;
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5.2 Criar conta do Facebook para a Câmara Municipal cujo domínio será
do Poder Legislativo.
6. Coordenar registro de áudio visual dos eventos de relevência do Poder
Legislativo, dentro e fora das dependências da Câmara Municipal, tais
como visita ilustre à Casa Legislativa e sessões solenes.

Para execução dos serviços solicitados a empresa contratada deverá
disponibilizar no mínimo os seguintes equipamentos e materiais;
1) 01 (um) Cinegrafista profissional com a devida habilitação
para a execução dos serviços;
2) 02 (duas) Câmeras para filmagem, sendo no mínimo
NXCAM, resolução 1920x1080, tipo digital, formato NTSC/PAL; FULL
HD 3 CMOS de 1/2.8, imagens nítidas em qualquer cenário de filmagem;
3) 01 (um) tripé para a câmera;
4) 01 (um) gravador de áudio digital de 4 canais de 96 KHZ/24
Bits com entrada XLR e MICS ajustáveis;
5) 01 (um) Cabo Profissional de áudio;
6) 01 (um) Microfone Tipo Dinâmico, padrão polar cardioide,
frequência 50Hz x15Hz impedância 300 O para entrevistas;
7) 01 (uma) mesa profissional de ediçã vídeo mixer de 4 canais
digitais com efeitos, para transmissão VIA STREAMING;
8) 01 (um) notebook processador i7, HD de 1 tera, 16GB de
memória RAM, placa de vídeo de 1GB e HD SSD 240 GB;
9) Fornecimentos de 02 cópias em DVD para Câmara.

