14/09/2020
SEI/TJAC - 0784171 - Solicita��o de Aquisi��o Via Ata de Reg. de Pre�os

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=825982&infra_sistema… 1/3




file_0.png

file_1.wmf





Solicitação de Aquisição Via ARP
Código:


FOR-DILOG-001-01 (v.01)

Solicitação nº: 55
Objeto da Compra/Contração
Material de Consumo ( )
Material Permanente ( )
Serviço (x )

Solicitante
Unidade solicitante:Diretoria de Informação Institucional
Responsável pela solicitação: Joelma Machado
Telefone(s):3302-0318
E-mail:diins@tjac.jus.br

Objetivo

A presente contratação visa atender demandas de registro fotográfico e filmagem de solenidades, eventos, programas, projetos e cerimônias do Poder Judiciário do Estado do Acre.










Justificativa da aquisição


A presente contratação visa atender demandas de registro fotográfico e filmagem
de solenidades, eventos, programas, projetos e cerimônias do Poder Judiciário do Estado do Acre, proporcionado a visibilidade às ações da Instituição, bem como pleno êxito das atividades, e colaborando para a qualificação de sua imagem institucional.
A contratação também atenderá as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre para cobertura fotográfica e de filmagens quando da realização dos eventos institucionais durante os próximos doze meses. O registro e a documentação das
solenidades visam compor o acervo audiovisual da instituição, a fim de preservar a memória institucional do TJAC.
As imagens também serão utilizadas para a produção de vídeos institucionais, que serão exibidos em sessões solenes deste Tribunal e em eventos externos dos quais venha a participar, além da possível divulgação na Internet.


A presente demanda atende ainda ao objetivo estratégico de aprimorar a imagem interna e externa da Instituição, de modo a aperfeiçoar a comunicação com o público interno e externo, informando-os dos papeis, atribuições e das conquistas do TJAC, de modo a
aumentar sua visibilidade, além do caráter histórico memorial já relatado.
Local de
consumo ou aplicação dos serviços


Poder Judiciário do Acre



2. DETALHAMENTO DO OBJETO




QTDE
 
QTDE
ITEM ESPECIFICAÇÃO
 UNID. QTDE
 MÍNIMA PARA
INSTITUCIONAL A SER
COTADA
 ADESÃO

Cobertura fotográfica de eventos com duração de até 4 (quatro) horas, com
	fornecimento vinculado de todos os arquivos em alta resolução (300 Dpis mínimo Unid.   80

2.500 pixels lado maior), e entrega em CD-ROM, até 2 (duas) horas após cada
cobertura realizada
 
80	400

Dúzia


Unid.

2.000

2.000

10.000

Unid.

500

500

2.500

Unid.

200

200

1.000

Unid.

100

100

500

Unid.

100

100

500























	Impressão fotográfica colorida, em papel fotossensível, de arquivos digitalizados, ½ tamanho 3x4cm – 6 fotos

 
800
 
800
 
4.000

	Impressão fotográfica colorida, em papel fotossensível, de arquivos digitalizados, tamanho 10x15cm



	Impressão fotográfica colorida, em papel fotossensível, de arquivos digitalizados, tamanho 15x21cm



	Impressão fotográfica colorida, em papel fotossensível, de arquivos digitalizados, tamanho 20x25cm



Impressão fotográfica colorida, em papel fotossensível, de arquivos digitalizados,6 tamanho 20x30cm


	Impressão fotográfica colorida, em papel fotossensível, de arquivos digitalizados, tamanho 30x40cm


Confecção de Álbum fotográfico com laminação U.V, tipo photobook, com as seguintes especificações: Dimensões 20x 25 cm; Páginas 40; Capa: dura em
corvinho preto personalizável; Lombada personalizável; Papel: couchê 170 g/m²;
Capacidade: até 230 fotos; Abertura panorâmica: Sim (180º). Software: a contratada deverá disponibilizar um software que permita a contratante a
	elaboração de um projeto (inserção de fotos e textos) e envio online para impressão do material.


Assessório: estojo com estrutura de madeira revestida em couro sintético estampado na mesma cor do álbum, com parte interna em veludo da cor a escolher e sistema de fechamento metálico, com as seguintes dimensões: Comprimento: 25 cm; Largura: 4,5 cm; Altura: 30 cm
 




Unid.   25
 




25	125

	Filmagem de eventos (com edição de vídeo) - Sessão de pequeno porte com duração de até 3 (três) horas

 
Unid.   20
 
20	100

	Filmagem de eventos (com edição de vídeo) - Sessão de médio porte, com duração de até 03 (três) horas e 1 (um) minuto até 4 (quatro) horas

 
Unid.   20
 
20	100

	Filmagem de eventos (com edição de vídeo) - Sessão de grande porte, com duração de até 04 (quatro) horas e 1 (um) minuto até 6 (seis) horas

 
Unid.   40
 
40	20







Rio Branco-AC, 08 de maio de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Joelma Batista Machado, Diretor(a), em 08/05/2020, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 0784171 e o código CRC 82D434AC.
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