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ANEXO - CONTRATO Nº 000056/2014 -  SEQUÊNCIA  N°000001314

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pesquisa de Preços Nº 000084/2014 102272/2014

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO
e divulgação visual, dos jogos da seleção brasileira, dentre
outros jogos a serem definidos, durante a copa do mundo de
futebol a ser realizadas nos dias 17 de junho a 13 de julho
de 2014.

a empresa deverá instalar, em local visível a todos da praça
do ginásio de esportes um painel de led ou televisor com no
mínimo 150 polegadas, colorido, sendo que as imagens
deverão ser nítidas inclusive durante o dia.

além da transmissão dos jogos, visando dar mais divulgação
ao evento, a partir do recebimento da ordem de serviço a
empresa deverá transmitir no telão chamadas de vídeo com
até 30 segundos de duração, 100 vezes por dia, durante 20
horas a contar das 5h00min.

durante o intervalo da transmissão dos jogos (entre o 1º e 2º
tempo do mesmo jogo) deverá haver cinco exibições de
vídeos de até 30 segundos. todos os vídeos conterão
assuntos de interesse da prefeitura municipal e serão
produzidos e fornecidos pela contratante.

a contratação será de no mínimo 4 jogos e o máximo de 12
jogos. sendo certa a contratação da  transmissão dos jogos
da seleção brasileira da primeira fase e a final da copa do
mundo. os demais jogos serão da seleção brasileira,
conforme for avançando no campeonato, bem como outros
jogos que a contratante entender relevante a transmissão,
como a semifinal e jogos de interesse geral entre seleções
campeãs, por exemplo.

a unidade referencial para o pagamento é por cada jogo a
ser transmitido.

6.600,0011,00 600,00
EVEN

T
001

GABINETE DO PREFEITO:              6.600,00

GABINETE DO PREFEITO:              6.600,00

RAFAEL V SERRANO - ME:                        6.600,00
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