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CONTRATO Nº 49/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019 

 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS ROBÓTICAS PARA A TV 
CÂMARA. 
 
Das partes: 
Pelo presente instrumento, de um lado, 
i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 44.478.196/0001-08, neste 

ato representada por seu Presidente, Marcos Santana Rezende, brasileiro, RG 7.564.492 
SSP/SP e CPF 015.462.338-57, neste instrumento simplesmente denominado 
CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI - ME, CNPJ nº 
27.975.535/0001-34, localizada na Quadra SCLRN 714, Bloco F, Loja 22, Parte A, Asa 
Norte - Brasília/DF, aqui representada por Camila Ribeiro Eloi, RG 3.541.316 e CPF 
065.956.961-26, neste instrumento simplesmente denominado CONTRATADA, 

 
assinam as partes o presente Contrato para aquisição e instalação de sistema de câmeras 
robóticas para a TV Câmara, consoante as disposições expressas no Processo nº 29/2019 – 
Edital nº 21/2019 – Pregão Presencial nº 20/2019, tudo em conformidade com as Leis Federais 
números 10.520/2002 e 8.666/93 e LC 123/06, com suas modificações posteriores, sob as 
seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. A Contratada obriga-se a fornecer à Contratante, instalado e funcionando, o material 

abaixo especificado, na localidade da cláusula terceira, conforme Processo nº 29/2019 e 
Pregão Presencial nº 20/2019: 

 

Item Qtd Objeto 

1 4 

Câmera de Vídeo Profissional Motorizada Integrada com comando remoto de Pan, Tilt e 

Zoom, com as seguintes características mínimas: 

- Sensor de Imagem: 1/2.3" MOS; 

- Lente Motorizada com 30x zoom, f1.6 a f4.7; 

- Foco: Auto/Manual; 

- Iluminação mínima: 0,35 lux (50 IRE, F1.6, +48 dB) 

- Ganho: Auto ou de 0 dB a 48 dB com step de 3 dB; 

- Shutter: de 1/30 a 1/2000; 

- Syncro-scan 59.94 Hz a 660.09 Hz; 

- Gama: Off, Normal (Low, Mid, High), Cinema; 

- Balanceamento de Branco: AWB A, AWB B, ATW, 3200K ou 5600K; 

- Arquivos de Cena: FullAuto, Manual 1, Manual 2, Manual 3; 

- Saída de Vídeo HD SDI com suporte a resolução 1080/59.94i, no padrão SMPTE292M; 

- Saída de Vídeo no Padrão NDI via porta Ethernet; 

- Porta Ethernet RJ 45 para Controle Remoto através de painéis de comando dedicados e 

Acesso a todas as configurações e monitoração de parâmetros por Web Browser; 

- Angulo de Varredura: Pan: de -175 ° a +175 °, Tilt: +90° a –30° 

- Velocidade do movimento: Max. 90 °/sec; 

- Alimentação Elétrica através de Fonte Externa e pela porta Ethernet no padrão PoE+; 

- Cor Preta. 

Marca e modelo: Panasonic AW-HE40SK 

2 1 

Mesa controladora de câmera profissional robotizada, compatível com a câmera ofertada, com 

as seguintes características mínimas: 

- Inteiramente compatível com a Câmera PTZ ofertada; 

- Funções Controladas: Pan, Tilt, Zoom, Foco, Iris, Ganho, Pedestal, Shutter, Detail, 

- Balanceamento de Branco e Preto. 

- Presets de Ajuste de Cena: Até 100 por câmera 
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- Protocolo de Comunicação: IPv4 e RS-422 

- Capacidade de Controle: mínimo de 5 câmeras; 

- Interfaces: IP: 10/100BASE-T Serial: RJ45 x 5 

- Função Tally/GPI: Tally 5 canais GPI IN 4 canais GPI OUT 4 canais. 

Marca e modelo: Panasonic AW-RP50N 

3 4 

Fonte de alimentação injetora de PoE+ com as seguintes características mínimas: 

- Possuir a finalidade de fornecer energia elétrica e transferência de dados em um único cabo 

de rede; 

- Compatível com os padrões IEEE 802.3af / PoE (Power Over Ethernet) e IEEE 802.3at / 

PoE+; 

- Porta LAN com conector RJ45, 10/100/1000 Mbps com autonegociação; 

- Porta PoE com conector RJ45, 10/100/1000 Mbps com autonegociação; 

- Deve suportar potência de 30 W na Porta PoE; 

- Led’s indicadores de funcionamento; 

- Deve ser Plug and Play; 

- Deve possuir proteção contra surto de tensão, corrente e carga.; 

- Tamanho compacto, sendo construído em um único gabinete; 

- Alimentação elétrica bivolt. 

Marca e modelo: Intelbrás POE 200 AT 

4 1 

Lista aproximada dos materiais mais relevantes a serem utilizados na instalação: 

- 2 unid. de Suporte de Parede para Câmera PTZ, totalmente compatível com o modelo de 

Câmera ofertada; 

- 2 unid. De Suporte de Teto para Câmera PTZ, totalmente compatível com o modelo de 

Câmera ofertada; 

- 150 m de Cabo Coaxial RG59 Belden ou equivalente; 

- 160 m de Cabo UTP Cat5e Furukawa ou equivalente; 

- 8 Conectores BNC Macho para Cabo RG 59 Beldem ou equivalente; 

- 18 Conectores RJ-45; 

- 60 m de canaleta plástica com fixação por fita dupla face, que suporte um cabo RG 59 e um 

Cabo Cat5e; 

- Buchas, Parafusos, Abraçadeiras e demais acessórios necessários. 

Antes do início, o Responsável Técnico da contratada deverá emitir a ART Anotação de 

Responsabilidade Técnica da execução dos serviços. 

 
1.2. A contratada prestará serviços técnicos especializados em sistemas de produção de 

televisão em Alta Definição, para realização da instalação de Câmeras de Vídeo 
Profissionais do tipo Robóticas PTZ, incluindo a configuração, ativação e integração aos 
equipamentos existentes na Central de Produção da TV Câmara de Marília 

1.3. Os equipamentos abrangidos por esta atividade são os listados na Cláusula Primeira, que 
deverão ser instalados no Plenário, em conjunto com os existentes, especificamente a 
Matriz de Comutação BlackMagic SmartHub e Switch Ethernet Cisco SG500, instalados 
na Central de Produção; 

1.4. A contratada será responsável por fornecer todos os materiais necessários para a 
execução da instalação, como cabos, suportes, canaletas de passagem, conectores e 
demais materiais necessários para manter o funcionamento adequado do sistema, em 
conformidade com a recomendação dos fabricantes. 

1.5. Faz parte do escopo a interligação da alimentação elétrica dos novos equipamentos ao 
nobreak existente, instalado na Central de Produção. 

1.6. Os pontos de fixação das câmeras no plenário serão: 
- Ponto central abaixo da marquise, focalizando a Mesa Diretora; 
- Ponto lateral abaixo da marquise, focalizando a Tribuna; 
- Na parte frontal do móvel abaixo da Mesa Diretora, focalizando as Mesas dos 
Vereadores; 
- Ponto na lateral direita do televisor atrás da Mesa Diretora, permitindo focalizar uma 
visão geral do plenário e plateia. 

1.7.      Atividades Técnicas incluídas: 
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- Fixação de suportes nos pontos indicados, utilizando materiais adequados para 
cada tipo de estrutura; 
- Instalação mecânica das Câmeras PTZ nos suportes; 
- Instalação de canaletas de condução de cabos desde os pontos dos suportes até 
as caixas de passagem de cabos que interligam com a Central de Produção, 
prevalecendo o menor impacto possível na estética do ambiente, adotando rotas 
discretas; 
- Interligação dos Cabos Coaxiais de Sinal HD SDI das Câmeras até a Matriz de 
Comutação da Central de Produção; 
- Interligação dos Cabos UTP Cat5e das Câmeras até o Switch de Rede da Central 
de Produção; 
- Instalação das Fontes POE+ entre as Câmeras e o Switch Ethernet, conectadas ao 
nobreak da Central de Produção; 
- Instalação do Controlador de Câmeras na Central de Produção, interligando a rede 
ethernet aos switches, à alimentação elétrica e ao nobreak; 
- Configuração de todos os parâmetros de Rede e Sinal de Vídeo das Câmeras e do 
Controlador; 
- Verificação do funcionamento e integração de todo o sistema; 
- Instrução técnica operacional aos servidores da TV Câmara, objetivando orientá-
los sobre os procedimentos operacionais de todos os equipamentos, a ser agendada  
com o servidor Luan Ramos (email luan@camar.sp.gov.br, telefone 2105-2011). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR DO CONTRATO 
2.1. O presente contrato tem o valor global de R$ 146.500,00 (cento e quarenta e seis mil e 

quinhentos reais). 
2.2. No valor acima já estão inclusos todos os encargos relativos a frete, embalagens, 

impostos, passagens e estadias, bem como outras despesas que integrem os preços 
propostos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
3.1.  Os aparelhos serão fornecidos mediante entrega imediata, no prazo de 30 dias, prazo 

prorrogável uma única vez por igual período, após assinatura do contrato;  
3.2  As entregas deverão ser feitas na Rua Bandeirantes, nº 60, Centro – Marília-SP;  
3.3.  Em caso de instalação/treinamento, deverá haver comunicação/agendamento prévio 

através de contato com a TV Câmara, pelo servidor Luan Ramos (email 
luan@camar.sp.gov.br, telefone 2105-2011), para a especificação dos itens, as 
quantidades, datas e horários; 

3.4.  Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria 
aquisição dos produtos. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
4.1.  O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 2 (dois) dias úteis, 

contados da data da entrega, na sede do Poder Legislativo, rua Bandeirantes, nº 25, 
Marília-SP. 

4.2.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
 a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

mailto:luan@camar.sp.gov.br
mailto:luan@camar.sp.gov.br
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b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

4.3.  O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, 
firmado pelo servidor responsável. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE QUALIDADE 
5.1.  Os materiais fornecidos serão garantidos por pelo menos 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de seu recebimento definitivo, ou de acordo com as especificações do termo 
de referência, ou ainda, garantia padrão do fabricante. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO 
6.1.  O presente contrato vigorará a partir da data da assinatura por 12 meses, ou até a 

utilização da quantidade contratada, podendo sofrer, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, 
nos termos do artigo 65 § 1º da Lei 8.666/93. 

6.2.  A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 
habilitação e qualificação, exigidas na licitação (artigo 55, XIII da Lei 8666/93).  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 
7.1.  Não haverá reajuste para o presente contrato, pois a sua vigência não atingirá período 

superior a 12 (doze) meses como é estabelecido na lei de licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
8.1.  O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática da Câmara Municipal, a qual 
também emitirá o respectivo Termo de Recebimento Definitivo do Objeto ou Recibo. 

8.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores referentes aos itens descritos na 
tabela constante da Cláusula Primeira após recebimento de laudo de instalação realizada 
emitido pela TV Câmara. 

8.3.  Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão Presencial nº 20/2019 e 
Contrato nº 492019). 

8.4.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de prazo para pagamento 
após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida.  

8.5.  Nenhum valor será devido pela Contratante, além daquele apresentado para efeito da 
proposta e suas eventuais atualizações monetárias, quer a título de despesa com 
transportes ou com estadias, processamento de dados, impostos sobre rendimentos, leis 
sociais, etc. 

8.6.  Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado e, ainda, não serão levadas em 
consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

8.7.  O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal através da Gerência de Tesouraria 
da Câmara Municipal de Marília 

 
CLÁUSULA NOVE – DAS SANÇÕES 
9.1.  A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado estará sujeita às seguintes 

sanções: 
a) Advertência; 
b) A licitante que infringir as regras deste contrato ficará impedida de licitar e contratar 

com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos a pessoa, 
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física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002.  

c) A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente com a 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o exercício de 
prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no endereço eletrônico 
www.sancoes.sp.gov.br 

 
CLÁUSULA DEZ – DAS DOTAÇÕES 
10.1.  A despesa decorrente deste contrato será coberta com os recursos provenientes das 

dotações 0102.010201.01.031.0102.2101 – Ficha 5 – Elemento 3.3.90.30.00 – 
Sublemento 29 - Material p/ Áudio , Vídeo e Foto; Ficha 38 - Elemento 4.4.90.52.00 - 
Subelemento 33 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto; 
0102.010201.01.031.0102.2104 – Ficha 42 – Elemento 4.4.90.52.00 – Subelemento 35 – 
Equipamentos de Processamento de Dados, Ficha 40 – Elemento 3.3.90.30.00 – 
Subelemento 25 – Material para Manutenção de Bens Móveis. 

 
CLÁUSULA ONZE – DAS RESCISÕES 
11.1. Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus superiores. 
11.2.  A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília;  
b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

Pregão Presencial nº 20/2019, desde que haja conveniência para a Câmara Municipal 
de Marília; 

c) Judicial, nos termos da lei federal nº 8666/93 com suas modificações posteriores. 
 
CLÁUSULA DOZE – DO FORO 
12.1. Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem, com 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de Marília, 
Estado de São Paulo. 

12.2. Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas testemunhas, 
para um único e só fim de direito. 

 
            Marília, 2 de dezembro de 2019 

 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE: 

 
 
 
 
 

Marcos Santana Rezende  
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

Email institucional: camara@camar.sp.gov.br 
Email pessoal: marcosrezende@camar.sp.gov.br 

 
 
 
 
 

CONTRATADA: 

 
 
 
 
 

Camila Ribeiro Eloi 
Vídeo Mais Comércio e Serviços de Áudio e Vídeo Eireli – ME 

Email institucional: licitacaovideomais@gmail.com 
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TESTEMUNHAs: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Reginaldo Ribeirto Amorim 
RG 15.698-38 

 
 
 
 

Carla Fernanda Vasques Farinazzi  
RG 24.359.814-2 

 
 
 ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: 
Contrato formalmente em ordem nos termos  
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
 

Daniel Alexandre Bueno 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília 


