Chamada FAP nº 02/2022

CHAMADA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

A FUNDAÇÃO

ASTROJILDO

PEREIRA

–

FAP,

inscrita

no

CNPJ

nº

04.575.883/0001-19, convida empresa especializada em implantação e operação
de TV WEB para apresentação de proposta, conforme Termo de Referência
disponível no site: http://www.fundacaoastrojildo.org.br/chamadas-de-propostas2021/

As propostas e documentações deverão ser enviadas até o dia 18 de março de
2022, para o e-mail fundacaoastrojildo@gmail.com – com o assunto: TV FAP IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO.

Brasília, 14 de março de 2022.

Gustavo
Loiola da
Silva

Assinado de forma
digital por Gustavo
Loiola da Silva
Dados: 2022.03.14
13:48:23 -03'00'
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Gerente Administrativo
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TERMO

DE

REFERÊNCIA

PARA

SELEÇÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE TV WEB.

1. DO PRODUTO
Implantação, montagem, configuração, administração e operação de TV
WEB da Fundação Astrojildo Pereira.
A TV WEB deve ter uma identidade própria, mesmo estando dentro do site
e seguindo seu padrão visual atual e respeito às características e
determinações do Manual da Marca FAP.
2. DO TERMO DE REFERÊNCIA
Com este termo de referência, a Fundação Astrojildo Pereira (FAP) apresenta
os critérios e parâmetros para a contratação do serviço de implantação e
operação da TV WEB, com a disponibilização de vídeos de forma on-line 24h
por dia, sete dias por semana, ininterruptamente.
O presente Termo apresenta informações detalhadas a respeito dos serviços
que serão objeto de contratação e tem como objetivo a busca pela qualidade
e excelência na contratação da empresa prestadora de serviço, de forma a
garantir que o produto final atenda às necessidades da FAP.
Características básicas
A implantação e operação da TV WEB deverá ser entregue de acordo
com as características e tecnologias e operacionais (mínimas) abaixo
relacionadas:
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• Montagem de hardware de alta performa-se para funcionar em 24x7,
estruturação do local onde o sistema estará em funcionamento com
nobreak, refrigeração adequada e internet dedicada em fibra ótica.
• Instalação e configuração dos softwares que irá rodar no sistema Windows 11, Vmix e Marsis TV. O vMix, é um software para recepção e
transmissão ao vivo de qualquer evento que se fizer necessário. O Marsis
TV, será nosso exibidor da TV WEB. O Marsis Playout pode ser usado como
uma unidade autônoma ou produto de automação de fluxo de trabalho
orientado por banco de dados em Master Control, Studio, produção de
notícias ou aplicativos de TV na web. O vMix é uma solução completa de
software de produção de vídeo ao vivo com recursos que incluem mixagem
ao vivo, comutação, gravação e streaming ao vivo de fontes de vídeo SD,
full HD e 4K, incluindo câmeras, arquivos de vídeo, DVDs, imagens,
PowerPoint e muito mais.
• Contratação e configuração do servidor de Streaming, que pode ser
localizado no Brasil ou no exterior.
• Ter um alto padrão de qualidade, sendo fácil e intuitivo para os usuários e
ao mesmo tempo agradável e visualmente atraente.
• Ser um site planejado e estruturado, pensando sempre na usabilidade,
navegabilidade e acessibilidade dos usuários através dos padrões Web
Standards / W3C;
• Facilitar a gestão do conteúdo divulgado pela Fundação Astrojildo Pereira
(FAP).
• Ser responsivo, de acesso fácil, simples e rápido, em todos os dispositivos.
• Ser integrado com as principais redes sociais: Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube e Google +, sendo feito no período inicial de treinamento e
implantação.
• Programação da TV WEB: O responsável pela direção e programação da
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TV, deverá programar com uma semana de antecedência a grade de
exibição da semana subsequente a ser exibida. O diretor de programação,
determinará todo o conteúdo, para os horários que deverão ser exibidos,
inclusive com reprises. Deverá programar com antecedência de 48 horas,
todas às entradas ao vivo que farão parte da programação. Todo o conteúdo
a ser exibido deverá ser disponibilizado em nuvem para fácil acesso. O
conteúdo a ser exibido deve ter boa qualidade de imagem e áudio. Não
haverá tratamento de imagens e áudio dos conteúdos enviados para
exibição, caso isso seja necessário, haverá custos adicionais ao contrato.
Todos os vídeos a serem exibidos deverão ser entregues totalmente
finalizados, todos revisados antes de serem enviados para exibição.

3. DOS PRAZOS DE ENTREGA
a) 20 (vinte) dias para entrega da implantação da TV WEB, já acessível
ao público;
b) 30 (trinta) dias para ajustes, revisões, treinamento – com cada ajuste
pedido com um prazo máximo para resolução.
4. CRITÉRIOS

PARA

SELEÇÃO

E

ESCOLHA

DA

PROPOSTA

VENCEDORA.
a) Análise de currículo da empresa (Portfólio).
b) Apresentação de três atestados de capacidade técnica.
c) Menor preço.
5. CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO
a) Contrato na modalidade de prestação de serviços, em consonância com
este Termo de Referência;
b) O pagamento inicial será efetuado em um prazo de 10 (dez) dias úteis
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após a assinatura do contrato e recebimento da nota fiscal.
c) O pagamento da manutenção e operação mensal será efetuado em um
prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento da nota fiscal, que poderá
será emitida a partir do dia primeiro de cada mês.
6. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS
As propostas deverão ser entregues até o dia 18 de março de 2022, via email: fundacaoastrojildo@gmail.com – identificadas como: TV FAP IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
a) A empresa contratada se responsabiliza pela confidencialidade dos dados
obtidos na execução dos serviços, bem como pela qualidade,
organização, pontualidade, lisura e legalidade do serviço prestado;
b) O

superintendente-geral

da

FAP

será

o

responsável

pelo

acompanhamento da execução do contrato.
c) A administração da FAP poderá revogar a presente seleção, no todo ou
em parte, por conveniência administrativa ou interesse público, sem que
caiba aos proponentes direito à indenização;
d) Quaisquer informações adicionais deverão ser solicitadas, via e-mail, a
Fundação Astrojildo Pereira.

Brasília, 14 de março de 2022.

Fundação Astrojildo Pereira - CNPJ: 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BLOCO D LOJAS 27/28 – EDIFÍCIO ISIS - 70750-504 - ASA NORTE – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 3011-9300 – (61) 3224-2269
www.fundacaoastrojildo.com.br

Página 5 de 5

