
 

S L OLIVEIRA EIRELI ME 

CNPJ : 27.566.153 /0001-57 

Email: selomarketing@gmail.com 

Rua Astrolabio Passos, 1345 – Sala 01 – Bairro Vermelha Cep:. 64019-150 

Fone: 86-99548.9798  

 

Teresina, 23 de Julho de 2020. 

 
ORÇAMENTO 

 
 CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO INACIO  DO P IAUÍ 

 
SERVIÇO DE FILMAGEM: Captação, edição e gravação de áudio e vídeo referente cobertura 
de distribuição de máscaras, álcool em gel, uso termômetro de infravermelho na população e 
demais campanhas publicitárias para a Secretaria Municipal de Saúde de SANTO INACIO  do 
Piauí como ações de enfrentamento ao COVID-19. Com duração máxima de 1h e 40min (uma 
hora e quarenta minutos) de cada evento. Captação em formato jornalístico (interno / externo), 
com 2 (duas) câmeras profissionais, padrão HD (high definition) resolução a partir de 1920 x 
1080, com equipe técnica formada de 1 (um) cinegrafista, 2 (dois) operadores, 1 (um) 
eletricista, 2 (dois) kits de iluminação jornalística e 2 (dois) kit de microfones, transporte de 
equipe e equipamentos, Captura mínima de 1h (uma hora) de imagens. 
 
VALOR ..................... R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) 
 
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA referente distribuição de máscaras, álcool em gel e uso de 
termômetro infravermelho na população e demais ações da Secretaria Municipal de Saúde de 
SANTO INACIO  do Piauí como ação de enfrentamento ao COVID-19. Captura mínima de 1h 
(uma hora) com fotos diferentes, com tratamento de imagens, padrão HD (high definition) 
resolução a partir de 1920 x 1080, realizado com no mínimo 02 fotógrafos profissionais. 
 
VALOR ..................... R$ 8.560,00 (oito mil quinhentos e sessenta reais) 
 
CRIAÇÃO DE ROTEIRO:  vídeo da Secretaria Municipal de Saúde com edição e gravação de 
áudio e vídeo referente cobertura de distribuição de máscaras, álcool em gel, uso termômetro 
de infravermelho na população e demais campanhas publicitárias para a Secretaria Municipal 
de Saúde de SANTO INACIO  do Piauí como ações de enfrentamento ao COVID-19 acerca 
das ações de enfrentamento ao COVID 19. 
 
VALOR ..................... R$ 3.980,23 (três mil novecentos e oitenta reais e vinte e três e centavos) 
 

EDIÇÃO SIMPLES DE VÍDEO : Cobertura das ações da Secretaria Municipal de Saúde para 
acervo, utilizando imagens captadas por este contrato. Edição simples, com roteiro 
específico. Com inserção de caracteres para identificação de pessoas, inserção de abertura 
e encerramento, inserção de efeitos de transição, menu interativo e demais elementos que 
facilitem a identificação das ações ou campanhas que foram cobertas. 

Ilha de edição compatível com o formato das imagens captadas, com profissionais 
especializados para a utilização da ilha. DVDs inclusos. 
 
VALOR ..................... R$ 7.999,56 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e 
seis centavos) 
 
 
 
FINALIZAÇÃO:  de material em formato web (flv, mov, wmv), além das duas cópias em DVD 
obrigatórias de cada edição. 
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VALOR ..................... R$2.875,00 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais) 
 
 
VALOR TOTAL ..........R$ 35.214,79 (trinta e cinco mil duzentos e quatorze reais e setenta 
e nove reais) 
 
 
Observações: 

- Forma de pagamento: à vista 
 
 
 
 

                                                                                                                          Atenciosamente, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


