
Item Especificação Quant. Serviço
Período / 

mês
Valor unitário Valor total

1

Informes Publicitários mensais, divididas conforme a demanda apresentada

pelas Secretarias municipais, com duração de no mínimo 10 minutos cada uma.

Os Informes Publicitários deverão envolver ações, eventos e realizações da

Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena, apresentando formato completo e

interessante ao público, contendo, no mínimo: OFF, sonora, passagem,

entrevistado e fechamento.

4 12

2

Coberturas de grande porte com geração de 3 vídeos por dia de evento, com

duração mínima de 10 minutos cada. Os vídeos deverão envolver entrevistas

em geral, divulgação e cobertura de toda a programação do evento, com

tomadas também com drone, apresentando formato completo e interessante ao

público, veiculada em canal de TV fechado ou aberto no município, contendo off,

sonora, passagem, entrevistado e fechamento. 

5 12

3

Vídeos extras mensais, com duração de no mínimo 10 minutos. Os Vídeos

extras deverão envolver ações, eventos e realizações da prefeitura de Santa

Maria Madalena, apresentando formato completo e interessante ao público,

veiculada em canal de tv fechado ou aberto na cidade, contendo no mínimo: off,

sonora, passagem, entrevistado e fechamento.

4 12

4
Inserções mensais, com duração de no mínimo 30 segundos com chamadas de

eventos ou utilidade pública, que serão pontualmente inseridas na grade de

programação.

300 12

5
Entrevistas mensais, com duração mínima de 30 minutos cada. As entrevistas

serão realizadas com os gestores públicos,servidores ou técnicos, envolvendo

informações ou ações de suas áreas de atuação.

2 12

6

Vídeos institucionais mensais, com duração de no mínimo 2 minutos cada, com

a finalidade de dar visibilidade, de maneira geral, das ações da Prefeitura, bem

como, de eventos festivos de cunho administrativo, cultural, histórico,

educacional, ambiental e social, em que a Prefeitura esteja envolvida como

realizadora, patrocinadora e/ou apoiadora.

2 12

República Federativa do Brasil

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ

Divisão de Compras, Licitações e Contratos 

PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II

 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019

RAZÃO SOCIAL:

N° CNPJ:

FONE:

E-MAIL:

ENDEREÇO:

À Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena,

Em atendimento ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 028/2019, apresentamos nossa proposta de preço para Contratação de

empresa para execução de serviços audiovisuais para atender as Secretarias Municipais de Santa Maria Madalena em suas ações

administrativas, na forma constante do Projeto Básico e demais anexos, do tipo menor preço por item e em regime de empreitada integral,

conforme abaixo:

VALOR TOTAL  DA PROPOSTA:

Valor total por extenso:

OBSERVAÇÕES: 

ESTA PROPOSTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DA PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS, EMITIDA PELO CONTRATANTE (ANEXO X),

DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA PELO PROPONENTE, REGULARMENTE IDENTIFICADO.



__________________________________

Nome e assinatura do Representante Legal

CPF nº _____________________________

Carimbo da empresa

• A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE, obrigatoriamente, nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) [NF-e, em conformidade com a Resolução

SEFAZ nº 266/2009].

DECLARAMOS que o preço ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos, tributos, despesa com contratação de pessoal, materiais de

consumo, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.

A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Os dados bancários de nossa empresa são: 

Finalmente, DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com

as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.

Banco: ____________________________________

Agência: ___________________________________

Conta Corrente nº: ___________________________

_____________________________ , ____ de ____________ de 2019.

Local 


