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Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para transmissão e/ou gravação de sessões e/ou eventos híbridos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre para sessões no Tribunal Pleno e nas Câmaras.

MAPA DE PREÇOS
GRUPO 1 - Transmissão e/ou Gravação - (PLENO)



ITEM




UND



QUANT
LIFE SHOW PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO EIRELI
EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA

MARCELO DAMETTO

Indicadores Estatísticos




CNPJ: 03.754.260/0001-40
CNPJ: 02.977.786/0001-27
CNPJ: 37.131.539/0001-90
CNPJ: 11.823.609/0001-87
Indicadores de valores utilizados





PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Preço Global

Desvio Padrão

Coef. de Variação
Nº de Preços Utilizados













1


Transmissão de solenidade híbrida do TJAC: Geração de imagem e áudio para transmissão ao vivo para contas de redes sociais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre ou plataformas de web (com vinhetas de abertura e encerramento), de acordo com a necessidade da contratante; Conectividade entre os convidados remotos com os convidados presentes no local do evento; Janela para interprete de libras; Geração de caracteres quando solicitado pelo contratante; Gravação do evento em formato MP4 em mídia física ou armazenamento em nuvem; Taxa de transmissão de 300kbps; Geração e/ou conversão de vídeos com definição padrão 1920x1280 (alta definição), podendo ser convertidos para diferentes resoluções; Mesa de corte ou computador, monitor de referência com operador para transmissão por parte do contratado; Kit de cabeamento para ligação; A contratante deverá, preferencialmente, agendar os serviços em um prazo de 3 dias úteis; Montagem e teste com pelo menos 1 dia útil antes do evento; A contratante, por meio de sua área competente, deverá supervisionar os serviços no que diz respeito a sua atribuição, especialmente no suporte técnico e da segurança da informação, imagem e dados, além do fornecimento de internet com a qualidade necessária; O prazo para entrega da gravação será de 3 dias uteis, contados após a execução.













HORA













60













R$ 1.987,00













R$ 119.220,00













R$ 1.300,00













R$ 78.000,00













R$ 2.000,00













R$ 120.000,00













R$ 1.800,00













R$ 108.000,00













R$ 1.771,75













R$ 106.305,00













R$ 327,50













18%













4



ITEM




UND



QUANT
LIFE SHOW PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO EIRELI

JOAQUIM JOSE BRITO COUTINHO

MARCELO DAMETTO

M PORTILHO PEREIRA

Indicadores Estatísticos




CNPJ: 03.754.260/0001-40
CNPJ: 11.831.464/0001-66
CNPJ: 11.823.609/0001-87
CNPJ: 26.886.257/0001-86
Indicadores de valores utilizados





PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Preço Global

Desvio Padrão

Coef. de Variação
Nº de Preços Utilizados















2



Transmissão de solenidade híbrida do TJAC: Geração de imagem e áudio para transmissão ao vivo para contas de redes sociais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre ou plataformas de web (com vinhetas de abertura e encerramento), de acordo com a necessidade da contratante; Conectividade entre os convidados remotos com os convidados presentes no local do evento; Janela para interprete de libras; Geração de caracteres quando solicitado pelo contratante; Gravação do evento em formato MP4 em mídia física ou armazenamento em nuvem; Taxa de transmissão de 300kbps; Geração e/ou conversão de vídeos com definição padrão 1920x1280 (alta definição), podendo ser convertidos para diferentes resoluções; Fornecimento de internet com a qualidade necessária por parte da contratada; Mesa de corte ou computador, monitor de referência com operador para transmissão por parte do contratado; A contratante deverá, preferencialmente, agendar os serviços em um prazo de 3 dias úteis; Montagem e teste de 1 a 2 dias úteis antes do evento; Fiação, extensões e materiais para o funcionamento dos equipamentos é de responsabilidade do contratado; A contratante, por meio de sua área competente, deverá supervisionar os serviços no que diz respeito a sua atribuição; O contratado é responsável pelo transporte dos equipamentos necessários; O prazo para entrega da gravação será de 3 dias uteis, contados após a execução.















HORA















60















R$ 2.397,00















R$ 143.820,00















R$ 2.600,00















R$ 156.000,00















R$ 1.800,00















R$ 108.000,00















R$ 2.900,00















R$ 174.000,00















R$ 2.424,25















R$ 145.455,00















R$ 464,63















19%















4
VALOR TOTAL DO GRUPO 01

R$ 263.040,00

R$ 234.000,00

R$ 228.000,00

R$ 282.000,00

R$ 251.760,00



GRUPO 2 - Transmissão e/ou Gravação - (CÂMARAS)



ITEM




UND



QUANT
LIFE SHOW PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO EIRELI

W. LAND P. FROTA
PLP ALVES COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA

M PORTILHO PEREIRA

Indicadores Estatísticos




CNPJ: 03.754.260/0001-40
CNPJ: 13.054.607/0001-04
CNPJ: 37.007.414/0001-52
CNPJ: 26.886.257/0001-86
Indicadores de valores utilizados





PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Preço Global

Desvio Padrão

Coef. de Variação
Nº de Preços Utilizados














3


Transmissão de solenidade híbrida do TJAC: Geração de imagem e áudio para transmissão ao vivo para contas de redes sociais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre ou plataformas de web (com vinhetas de abertura e encerramento), de acordo com a necessidade da contratante; Conectividade entre os convidados remotos com os convidados presentes no local do evento; Janela para interprete de libras; Geração de caracteres quando solicitado pelo contratante; Gravação do evento em formato MP4 em mídia física ou armazenamento em nuvem; Taxa de transmissão de 300kbps; Geração e/ou conversão de vídeos com definição padrão 1920x1280 (alta definição), podendo ser convertidos para diferentes resoluções; Mesa de corte ou computador, monitor de referência com operador para transmissão por parte do contratado; De 2 a 6 câmeras com operador por parte do contratado; Kit de cabeamento para ligação; A contratante deverá, preferencialmente, agendar os serviços em um prazo de 3 dias úteis; Montagem e teste com pelo menos 1 dia útil antes do evento; A contratante, por meio de sua área competente, deverá supervisionar os serviços no que diz respeito a sua atribuição, especialmente no suporte técnico e da segurança da informação, imagem e dados, além do fornecimento de internet com a qualidade necessária; O prazo para entrega da gravação será de 3 dias uteis, contados após a execução.














HORA














60














R$ 1.987,00














R$ 119.220,00














R$ 2.000,00














R$ 120.000,00














R$ 2.180,00














R$ 130.800,00














R$ 2.900,00














R$ 174.000,00














R$ 2.266,75














R$ 136.005,00














R$ 431,26














19%














4



ITEM




UND



QUANT
LIFE SHOW PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO EIRELI

W. LAND P. FROTA
K & R II - ESTRUTURAS E SERVICOS EIRELI

ORGANIZA EVENTOS LTDA

Indicadores Estatísticos




CNPJ: 03.754.260/0001-40
CNPJ: 13.054.607/0001-04
CNPJ:70.237.961/0001-08
CNPJ: 19.632.641/0001-97
Indicadores de valores utilizados





PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Preço Global

Desvio Padrão

Coef. de Variação
Nº de Preços Utilizados















4



Transmissão de solenidade híbrida do TJAC: Geração de imagem e áudio para transmissão ao vivo para contas de redes sociais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre ou plataformas de web (com vinhetas de abertura e encerramento), de acordo com a necessidade da contratante; Conectividade entre os convidados remotos com os convidados presentes no local do evento; Janela para interprete de libras; Geração de caracteres quando solicitado pelo contratante; Gravação do evento em formato MP4 em mídia física ou armazenamento em nuvem; Taxa de transmissão de 300kbps; Geração e/ou conversão de vídeos com definição padrão 1920x1280 (alta definição), podendo ser convertidos para diferentes resoluções; Fornecimento de internet com a qualidade necessária por parte da contratada; Mesa de corte ou computador, monitor de referência com operador para transmissão por parte do contratado; De 2 a 6 câmeras; A contratante deverá, preferencialmente, agendar os serviços em um prazo de 3 dias úteis; Montagem e teste de 1 a 2 dias úteis antes do evento; Fiação, extensões e materiais para o funcionamento dos equipamentos é de responsabilidade do contratado; A contratante, por meio de sua área competente, deverá supervisionar os serviços no que diz respeito a sua atribuição; O contratado é responsável pelo transporte dos equipamentos necessários; O prazo para entrega da gravação será de 3 dias uteis, contados após a execução.















HORA















60















R$ 2.397,00















R$ 143.820,00















R$ 2.000,00















R$ 120.000,00















R$ 2.817,56















R$ 169.053,60















R$ 2.777,78















R$ 166.666,80















R$ 2.498,08















R$ 149.884,80















R$ 382,36















15%















4
VALOR TOTAL DO GRUPO 02

R$ 263.040,00

R$ 240.000,00

R$ 299.853,60

R$ 340.666,80

R$ 285.889,80




VALOR TOTAL GERAL


R$ 526.080,00


R$ 474.000,00


R$ 527.853,60


R$ 622.666,80


R$ 537.649,80
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