Brasília-DF, 18 de março de 2022.
À
Fundação Astrojildo Pereira
Nesta
Proposta n. 212/21

Ref.: Chamada FAP nº 02/2022
Prezado Senhor:
Apresentamos nossa proposta para serviços de Implantação, montagem, configuração,
administração e operação de TV WEB da Fundação Astrogildo Pereira, conforme descrição a
seguir:
Os serviços:
•

A implantação do exibidor que será desenvolvido em 03 (três) etapas:
•

1ª - 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.

•

2ª - 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.
•

Segue dois links de TV WEB que utilizam esse exibidor da Marsis.TV
o
o

www.tvriopreto.tv
www.redevida.com.br

•

3ª - Contratação e configuração do servidor de Streaming que fica localizado nos
EUA.

•

Estando às 03 etapas concluídas, entra equipe de operação e monitoração do
exibidor, com monitoramento 24x7, presencial e remotamente.

Programação da TV WEB:
•

O responsável pela direção e programação da 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.
Valor Unit.
(R$/Unid.)

Valor
Total (R$)

01

1.800,00

1.800,00

01

28.000,00

28.000,00

01

12.000,00

12.000,00

Total 1° mês s/ impostos
Custo total do 1° mês c/impostos de 16%
Custo mensal subsequente - 2/12 c/ 16%

41.800,00
48.488,00
16.080,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade

- Locação de servidor de Streaming
mensal - EUA
- Montagem completa do exibidor
com softwares: Windows 11, vMix e
Marsis.TV
- Custo mensal para manter os
serviços - 01/12 s/ impostos

Validade desta proposta – para 01 (um) de contrato.
Prazo de entrega da TV WEB montada e testada – entre 25 e 30 dias corridos
Forma de pagamento – em até 05 dias FDM
Abertos a maiores esclarecimentos, agradecemos por sua atenção.
Atenciosamente,
Luiz Gonzaga Uchôa
Diretor
Dados de nossa empresa:
KTV MARKETING DIGITAL EIRELI
CNPJ: 27.857.546/0001-10
INSCRIÇÃO: 07.812.609/001-34
SCN QD 05 ED. BRASILIA SHOPPING TORRE SUL 608/609 ASA NORTE
(61) 99999-3100
BRASILIA DF
CEP 70.715-900

Brasília, 18 de Março de 2022,

Prezados,

Referente a chamada FAP Nº 11/2021 da FUNDAÇÃO
ASTROJILDO PEREIRA, apraz-nos encaminhar a seguir, conforme
solicitado, orçamento para Implantação, configuração, montagem,
manutenção e operação de TV WEB.
I – do serviço:
✓ Implantação, configuração e montagem iremos montar
equipamentos de alta performace (hardware) com softwares
licenciados, especificos para administração de WEB TV.
✓ Manutenção e operação iremos também fazer todo trabalho
de manutenção e operação da WEB TV que irá funcionar 24/7.
II – da programação da TV WEB:
✓ a Execução/Confecção
responsabilidade da FAP.

dos

programas

será

de

- o nosso compromisso será receber o material e garantir
o bom funcionamento da programação da WEB TV com a
surpevisão do setor de comunicação da FAP. Iremos
disponibilizar um canal direto via email e também whatsapp em
horário comercial para rebeber os vídeos e inserir na grade de
programação.
- para as entradas ao vivo na grade de programação, o
responsável deverá nos comunicar com antecedência de 48
horas para ajuste do equipamento.
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III – do investimento:
Detalhamento:
✔ Valores Fixos Mensais;
ITEM
Manutenção, Operação, Locação
de Servidor Web, Internet Fibra
Ótica.
Total

TOTAIS
R$ 7.200,00

R$ 7.200,00

✔ Valores Pagamento Único;
ITEM
Implantação, Configuração de
Softwares WEB TV, Montagem
de Hardware de Alta Performace
(Computador, Nobreak).
Total

TOTAIS
R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

IV – duração do contrato:
Essa proposta é para um contrato de 12 meses.

Os prazos finais de entrega dos serviços deverão ser objeto de
negociação, quando da formalização do respectivo contrato.
Sem mais, colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer
outros esclarecimentos que se fizerem necessários, firmamo-nos

Atenciosamente,
R10 PULICIDADE
Rafael Gadelha
Diretor
(61) 98343-7691
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QUERO ME VER PRODUÇÕES
À Fundação Astrojildo Pereira,
Atendendo a chamada pública FAP Nº 02/2022 da FUNDAÇÃO ASTROJILDO
PEREIRA.
- Proposta de Serviço:
Conforme solicitado, apresentamos proposta para contratação dos
serviços de Criação de TV WEB da Fundação Astrojildo Pereira, com os demais
serviços de Montagem, Configuração, Implantação, Administração,
Manutenção, Hospedagem, Suporte e Operação.
- Descrição do Serviço:
- O canal de TV WEB da Fundação Astrojildo Pereira estará na internet
24 horas por dia nos 7 dias da semana, com a possibilidade de ser transmitido
em multiplataformas para o site da FAP e redes sociais (Facebook, Instagram,
YouTube) ao mesmo tempo, onde poderá ser assistido em qualquer
reprodutor de streaming de vídeo como Smartphones, Tablets e Smart TVs,
tanto utilizando rede Wi-Fi, cabeada, quanto internet 4G.
- Será desenvolvida uma página no site da FAP com layout próprio e
aprovado para TV WEB;
- Iremos disponibilizar em nosso site uma página administrativa para
que o responsável pela direção e programação da TV WEB, tenha acesso e
assim nos envie a programação semanal e todos os vídeos que deverão ser
exibidos na grade. Para os programas ao vivo, o responsável deverá nos
informar com até 24 horas de antecedência.
- Faremos treinamento de pessoal indicado pela FAP para uso da
ferramenta, e iremos dar consultoria durante toda duração do contrato.
- A contratação do servidor dedicado Cloud e montagem de hardware,
compra, instalação e configuração de softwares licenciados também será de
nossa responsabilidade.
- Prazo de entrega do Serviço:
- Após a assinatura do contrato solicitamos um prazo de 7 dias úteis
para montagem de hardware, compra, instalação e configuração de softwares
licenciados e contratação de servidor dedicado Cloud. Após esse período,
solicitamos mais 10 dias úteis para criação da TV WEB, onde criaremos a
primeira grade de programação com os vídeos disponibilizados pelo diretor
de programação.
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- Segurança e Criptografia:
O servidor que será contratado nos garante a proteção de todo o
conteúdo da sua TV WEB evitando gravações não autorizadas, download e
pirataria. Os serviços contam com a criptografia do streaming de vídeo,
proteção do local de exibição e diversas outras ferramentas que garantem a
segurança do seu conteúdo.
- Suporte Técnico:
Entendemos que, quando você entra em contato com o suporte, você
não quer apenas respostas, você quer opções. Oferecemos suporte aos nossos
clientes de segunda à sexta, das 08:00 às 22:00h, sábado e domingo das 10:00
às 18:00h via Telefone e WhatsApp.
- Valor do Serviço:
Para a prestação dos serviços solicitados nesta proposta, contratação
de servidor dedicado Cloud para exibição de Streaming e consultoria
especializada, será cobrado o valor mensal de R$ 6.438,00 (já inclusos
despesas e impostos).
Será cobrado também um valor inicial para montagem de hardware,
compra, instalação e configuração de softwares licenciados e treinamento de
pessoal da FAP esse valor será de R$ 13.875,00 (já inclusos despesas e
impostos), pagos na assinatura do contrato.
- Duração do Contrato:
Esse contrato será válido por 12 meses.
- Validade da Proposta:
Essa proposta comercial tem a validade de 30 dias.
Brasília, 17 de Março de 2022.

Leandro Magno
Gerente
(61) 98488-7991
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APRESENTAÇÃO

QUERO ME VER Produções
Somos uma agência de marketing e tecnologia, com soluções voltadas para
comunicação digital e impressa.
A ideia é fazer com que as ações realizadas pela sua empresa fiquem cada
vez mais conhecidas do grande público. Em outras palavras, nosso objetivo é
compartilhar as atividades que são desenvolvidas nesta organização com um
maior número possível de pessoas, afinal, em um mundo globalizado e com cada
vez mais concorrência, “quem não é visto não é lembrado”.
Para isso, desenvolvemos serviços como:
▪ Criação de Sites;
▪ Criação de Landing Page;
▪ Criação de APP para smartphones;
▪ Criação de Podcasts;
▪ Criação de WebTV;
▪ Cobertura fotográfica e filmagem de eventos;
▪ Produção de Vídeos;
▪ Transmissão de Lives;
▪ Criação e atualização de contas em Redes Sociais (Facebook, Instagram,
YouTube, TikTok e Twitter);
▪ Gestão de Tráfego Pago, Google Ads, Facebook Ads;
▪ Produção de Revista;
▪ Produção de Jornal;
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Alguns clientes/parceiros:

https://www.uniceplac.edu.br

https://fenabb.org.br

http://aabbdf.com.br/o-clube/

@agencia.nero
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https://academicototal.com.br/

https://m.facebook.com/enjoypokerclub/

https://bsbcountryclub.com.br/

https://ambr.org.br/icone-site/

Desde já agradecemos a atenção, e nos colocamos a disposição para maiores
esclarecimentos e dúvidas.
Atenciosamente,

Leandro Magno
Gerente
(61) 98488-7991
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS E PRODUTORA
EIRELI, inscrita no CNPJ: 31.411.243/0001-46, situada na AVENIDA PAU
BRASIL LOTE 06 SALA 407 PARTE 68, ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIADF, CEP: 71.916-500, atesta para os devidos fins que a empresa QUERO
ME VER PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ: 34.410.710/0001-01, situada
na QBR 6 BLOCO C NR 22 – Condomínio Santos Dumont – Brasília-DF,
CEP: 72.593-093, forneceu e prestou os serviços descritos abaixo:

Forneceu os serviços de filmagem, fotografia e transmissão on-line
de Lives em eventos junto está empresa, transmitindo em Redes Sociais
YouTube, Facebook e Instagram.

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não
existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem
sua conduta, e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Este atestado é exclusivo para a chamada FAP Nº 02/2022 da
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA.

Brasília, 18 de março de 2022.

Joao Paulo Rodrigues Calado
(61) 98569-0082
Diretor

AVENIDA PAU BRASIL LOTE 06 SALA 407 PARTE 68, ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA-DF.

