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ANEXO - TERMO Nº 000133/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000003032

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000057/2021 001999/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

SERVICO DE IMAGENS 360 GRAUS POR PONTO
descrição: a imagens 360º é um recurso interativo que tem
como objetivo possibilitar a navegação por meio digital com
imagens em alta definição com visualização em 360 graus,
as imagens podem ser visualizadas através de plataforma
digital, via, desktop, tablet, smartphone, ou óculos vr, o (tour
virtual) permitindo com que o usuário tenha a impressão de
estar imerso a um ambiente retratado com imagens
panorâmicas.
- upload e publicação das imagens 360º (tour virtual): o tour
virtual deve ser entregue por meio codificado em código de
programação (html) com inserção de imagens em alta
resolução com opção de trabalho online ou offline. todas as
imagens do street view deverão ser captadas por câmeras
dslr com resolução mínima de 240dpi e as imagens aéreas
por aeronave não tripulada de uso profissional. a contrata é
responsável por todas os equipamentos, insumos,
acessórios, lentes, ou qualquer material pertinente a
capitação das imagens.
- captação de imagens aéreas; captação de imagens aéreas
por aeronave não tripulada (rpa) em alta definição, a
aeronave deve ser de uso profissional, homologada e
certificada. a contratada deve efetuar o planejamento de voo
da aeronave em conjunto com os órgãos competentes, todos
os voos devem ser realizados por profissional homologado.
- captação de imagens terrestre: câmera dslr com imagens
alta definiçã, tamanho mínimo das imagens
panorâmicas:10.000 x 5.000, resolução mínimo 240dpi. todas
as imagens terrestre devem ser captadas com fotografo
profissional e com ampla experiência no serviço de imagens
360º.
- tratamento das imagens: todas as imagens devem ser
tratadas digitalmente, passando pelo processo de correção
de iluminação, ajuste de cores e costura digital para que seja
feito a montagem das imagens do 360º (tour virtual) para
proporcionando o usuário a real sensação de estar no local,
sendo necessário fazer toda a codificação das imagens
para publicação, permitido com que o usuário navegue pelas
imagens com se estivesse no local.
- entrega das imagens: todas as imagens vão ser
disponibilizadas por meios digitais, para que a contratante
tenha permissão de uso e consentimento de veiculação das
imagens em todo e qualquer meios de comunicação, a
contrata sede a contratante o uso de imagem por tempo de
uso indeterminado sem que haja qualquer alteração ou
modificação nas imagens.

119.900,00050,00 2.398,0000UN001038

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              119.900,000

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              119.900,000

LIDIANE SCALZER PASSOS 08712656720:                        119.900,000
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