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CONSULTA DE PREÇOS Nº 020/2023 

 

Fornecedor Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

Contato telefônico/celular: 

App de mensagem: 

E-mail: 

 

Solicitamos o orçamento para os serviços abaixo relacionados. A respectiva proposta de preços somente será 

recebida pelo e-mail contratacaodiretaibitinga@gmail.com, sendo desconsideradas as propostas entregues fora 

do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação desta. 

 

O Objeto da presente consulta de preços compreende CAPTAÇÃO DE IMAGENS, TRANSMISSÃO E 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O EVENTO VIA SACRA AO VIVO 2023 

(05 E 07 DE ABRIL DE 2023). O evento será realizado no Pavilhão Permanente de Exposições Dr. Licínio 

Hilmar de Oliveira Arantes. 

 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS – LOTE I 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total   

01 

SERVIÇOS 

 

A. Captação de imagens com no 

mínimo 03 câmeras full HD ou SD; 

B. Captação de áudio com 

microfone BOOM; 

C. Produção de vinheta de abertura 

com no mínimo 03 minutos de duração; 

D. Edição e corte instantâneos das 

imagens em ilhas de edição não linear 

digital; 

E. Vídeo-grafismo; 

F. Transmissão das imagens já 

selecionadas para painéis de led outdoor;  

G. 01 cópia da gravação na íntegra 

e 06 cópias da gravação editada; 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Todos os cabos necessários para 

transmissão e captação de sinais de áudio 

e vídeo. Obs.: a distância entre a house 

técnica até os painéis de led outdoor é de 

80 metros; 

02 estruturas para afixação dos painéis-

treliças (box truss – mínimo de 25 metros 

por 25 metros); 

02 painéis de led outdoor no máximo P6 

no mínimo 04 metros por 03 metros; 

03 câmeras profissionais full hd ou sd; 

Demais equipamentos e materiais para o 

DIÁRIA 
02 

(05 e 07) 
R$ R$ 



 

 

P
ág

in
a2

 

bom e fiel cumprimento dos serviços 

como monitores, ilha de edição, divisores 

de vídeo etc.; 

 

OBS.: locação com montagem e 

desmontagem e transporte. 

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R$  

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: os equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços deverão estar à 

disposição nos dias 05 e 07 de abril de 2023. Todos os equipamentos deverão estar devidamente instalados e em 

pleno funcionamento às 17:00. 

A equipe que acompanhará a produção dos VTs será composta por 03 cinegrafistas, 01 cabo-man, 01 editor, 01 

diretor de TV e 01 diretor geral. 

A contratada deverá manter no evento funcionário em tempo integral, responsável pela manutenção dos 

equipamentos e pelo correto funcionamento e eficaz dos serviços. As despesas de manutenção dos 

equipamentos, bem como a montagem e desmontagem dos mesmos, hospedagem, alimentação, transporte e 

todas as demais despesas relacionadas a execução do serviço e dos referidos técnicos serão por conta da 

contratada.  

A contratada será responsável por todos os danos, perdas ou prejuízos que por sua ação, negligencia ou omissão, 

venha a dar causa. 

 

REDIGA-SE: todos os equipamentos acima descritos deverão estar em perfeito estado de conservação.  

Correrá por conta do contratado: frete, montagem, a desmontagem, guincho, alimentação, hospedagem (se 

necessário), bem como os demais encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e tributários de 

qualquer natureza gerados em consequência da execução dos mesmos, inclusive todo o EPI necessário aos 

trabalhadores, conforme legislação trabalhista em vigor. 

 

O pagamento será realizado em até 30 dias da realização dos dois dias de evento, desde que com os 

devidos atestados da Secretaria responsável. 

 

Ibitinga/SP, 24 de fevereiro de 2023. 

 

_____________________________________ 

Rafael Jacob Camargo 

Chefe da Seção de Compras Diretas 

 

_____________________________________ 

Responsável pela cotação 

 

 


