
Item Especificação
Quant. 

Serviço

Período/

mês
Valor Unit. Valor Total

1

04 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 R$ 500,00 R$ 24.000,00

2

05  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 R$ 750,00 R$ 45.000,00

3

04 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 R$ 500,00 R$ 24.000,00

4

300 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 R$ 9,00 R$ 32.400,00

5

02 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 R$ 1.050,00 R$ 25.200,00

6

02 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 R$ 700,00 R$ 16.800,00

167.400,00R$                          
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