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O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Pedro Marcelo de Moraes Mendonça, no uso de suas atribuições
legais, com base na Lei  N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 060/2015 na modalidade
REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) Nº 037/2015, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOS AÉREAS DE ALTA DEFINIÇÃO
ATRAVÉS DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO "VANT" - SECOM, e o adjudica para as empresas: 

I9 VIDEO ART EIRELI ME
V. TotalV. Unit. DescriçãoUnidade QtdeItem

1 - CONTRATAÇAO DE  Ata de registro de preços para contratação de empresa prestadora de
serviços de filmagem e fotos aéreas de alta definição através de veículo aéreo não tripulado
(VANT).  As fotos e vídeos devem ser em alta-resolução (acima de 10mp para fotos e acima de
720p para vídeos). A contratação será por hora/serviço, incluindo:fotos e (ou) filmagens,
produção, edição e tratamento de imagens e (ou) vídeos.  A relação hora/serviço deve respeitar
os itens (1 e 2)* da ata de registro de preço  A produção, edição e tratamento de imagens e (ou)
vídeos estão inclusos na contratação da hora/serviço.  Arquivos contendo áudio e (ou) textos
dependem de aprovação prévia da secretaria contratante, podendo sofrer alterações coforme
necessidade.  A contratada tem no máximo 48 horas para comparecer ao local previamente
estabelecido e até 72 horas após prestação do serviço para apresentação do material finalizado
que deve ser entregue em mídia física DVD de 4,7gb.  O material produzido no serviço é de uso
exclusivo da Prefeitura Municipal de Itajubá e passa ser de seu direito a partir do momento da
prestação do serviço, podendo ser utilizado conforme suas necessidades, o mesmo não pode ser
utilizado ou divulgado a qualquer outra empresa ou órgão público ou privado.  Delimitações de
área de segurança para funcionamento do equipamento e preservação da integridade de
terceiros, bens públicos e (ou) privados devem ser previamente acordados entre a Secretaria
requisitante e a contratada.  O pagamento será realizado integralmente (conforme hora/serviço)
mediante apresentação de nota fiscal somente após entrega do material finalizado e aprovado.
*Item 01 - Para cada 60 minutos de filmagem, 6 minutos de vídeo produzido e (ou) 100 fotos
tratadas.   

50.700,001.690,00000UN 30,000001

2 - CONTRATAÇAO DE  Ata de registro de preços para contratação de empresa prestadora de
serviços de filmagem e fotos aéreas de alta definição através de veículo aéreo não tripulado
(VANT).  As fotos e vídeos devem ser em alta-resolução (acima de 10mp para fotos e acima de
720p para vídeos). A contratação será por hora/serviço, incluindo:fotos e (ou) filmagens,
produção, edição e tratamento de imagens e (ou) vídeos.  A relação hora/serviço deve respeitar
os itens (1 e 2)* da ata de registro de preço  A produção, edição e tratamento de imagens e (ou)
vídeos estão inclusos na contratação da hora/serviço.  Arquivos contendo áudio e (ou) textos
dependem de aprovação prévia da secretaria contratante, podendo sofrer alterações coforme
necessidade.  A contratada tem no máximo 48 horas para comparecer ao local previamente
estabelecido e até 72 horas após prestação do serviço para apresentação do material finalizado
que deve ser entregue em mídia física DVD de 4,7gb.  O material produzido no serviço é de uso
exclusivo da Prefeitura Municipal de Itajubá e passa ser de seu direito a partir do momento da
prestação do serviço, podendo ser utilizado conforme suas necessidades, o mesmo não pode ser
utilizado ou divulgado a qualquer outra empresa ou órgão público ou privado.  Delimitações de
área de segurança para funcionamento do equipamento e preservação da integridade de
terceiros, bens públicos e (ou) privados devem ser previamente acordados entre a Secretaria
requisitante e a contratada.  O pagamento será realizado integralmente (conforme hora/serviço)
mediante apresentação de nota fiscal somente após entrega do material finalizado e aprovado.
*Item 02 - Para cada 30 minutos de filmagem, 3 minutos de vídeo produzido e (ou) 50 fotos
tratadas.     

78.000,001.300,00000UN 60,000002

128.700,00Total para Este Fornecedor:

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es)
do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.
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Itajubá, em 5 de maio de 2015

Pedro Marcelo de Moraes Mendonça
Secretario Municipal de Planejamento




