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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

SOLICITAÇÃO 029/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2021  

INEXIGIBILIDADE 003/2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2021 

A CÂMARA DE VEREADORES DE ITÁ-SC, com sede na Rua 01, no. 357, sala 01, 
Centro, Itá-SC, com CNPJ no. 10.561.999/0001-00, através de seu presidente Infra 
firmado, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, torna público a seguinte 
publicação: 

CONTRATADO: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.520.032/0001-34, com sede na 

Rua Duque de Caxias, 612, Sala 01, Centro, Guaraciaba-SC, Cep: 89.920-000. 

Objeto: O objeto da prestação de serviço de locação de plataforma completa para as 

transmissões das sessões legislativas ao vivo, assim como demais serviços e atividades 

legislativas, compreendendo, reuniões, processos licitatórios, dentre outros, de forma a 

garantir maior qualidade e transparência nos serviços/atividades prestados junto ao 

Poder Legislativo Municipal, de acordo com as especificações na lista abaixo: 

Quantidade  Especificação Preço 
unitário  

Preço 
total  

03 MESES O objeto do presente processo licitatório refere-se à 
prestação de serviço de locação de plataforma 
completa para as transmissões das sessões 
legislativas ao vivo, assim como demais serviços e 
atividades legislativas, compreendendo, reuniões, 
processos licitatórios, dentre outros, de forma a 
garantir maior qualidade e transparência nos 
serviços/atividades prestados junto ao Poder 
Legislativo Municipal. Dentre os 
serviços/equipamentos que contemplam o objeto de 
contratação, segue abaixo: 
* Câmaras FullHD robotizada com zoom ótico de no 
mínimo 18X com posicionamento 3D; 
* Câmera FullHD fixa com lente varifocal; 
* Servidor de vídeo com capacidade de 
HARDWARE para transmissão ao vivo para até 
duas redes sociais simultâneas e gravação local 
FullHD; 
* Retorno de vídeo em telão ou TV com conexão 
HDMI FullHD; 
* Backup das imagens com gravação local; 
* Software para transmissão ao vivo com 
sincronização automática via API com Facebook e 
Youtube sem o uso de chaves de transmissão 
RTMP; 
* Software de posicionamento 3D para automação 
de câmera robotizada; 

750,00 2.250,00 



* Software que permita inserção digital de legenda 
com nomes dos vereadores no vídeo ao vivo; 
* Cronômetro digital presente no retorno de vídeo 
com tempo das falas dos vereadores; 
* Tecnologia patenteada de posicionamento 3D da 
câmera “Controlador de TV do Legislativo e 
Licitações Transparentes” (Patente N. 
BR512019000069). 

 

01 UN 
 
Taxa de instalação do sistema TV do Legislativo, 
incluindo mão-de-obra e deslocamento de equipe 
técnica 

 
750,00 

 
750,00 

TOTAL 3.000,00 

 

Forma de Pagamento: TED (Transferência Eletrônica Disponível) ou boleto com 
emissão Nota Fiscal.  
 
Período de vigência: 01/10/2021 a 31/12/2021 

 

Itá, SC, 21 de setembro de 2021. 

 

EVERALDO ANTÔNIO SALVI 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITÁ-SC 
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