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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
Ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
A presente proposta tem como objeto o registro de preços para eventual contratação de 
serviços de vídeo e foto, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 
estabelecidas no Termo de Referência, que integra para todos os efeitos o Edital. 
 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE  
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

20 
Serviço de 
Filmagem 

Serviço de filmagem com 
câmera para filmagem em 
sistema digital, apoiada em 
tripé pantográfico com 
cabeça móvel, com 
operador. 

diária     
(5 horas) 

20  R$     R$   

Preço unitário do item 20 (por extenso): 

21 

Serviço de 
Filmagem 
(Grande 
Florianópolis) 

Serviço de filmagem em alta 
definição, com duas 
câmeras e dois operadores, 
com microfone de captação 
de áudio do ambiente e para 
entrevistas, com tomadas 
externas, palestras na 
íntegra, com edição 
(montagens, cortes, 
legendas, etc). A filmagem 
deverá ser entregue em 
mídia física (DVD), sendo 
uma cópia com encoding 
para reprodução em 
aparelhos de DVD e outra 
cópia em arquivo de vídeo 
em alta definição. O DVD 
deverá possuir legenda em 
português de todas as falas 
contidas nas filmagens. As 
capas do DVDs deverão 
identificar os produtos e usar 
a logo do evento. A versão 
para aprovação deverá ser 

diária       
(5 horas) 

20  R$    R$   
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entregue em até 10 dias 
contados do final do evento. 

Preço unitário do item 21 (por extenso): 

22 

Serviço de 
Filmagem 
(No Estado 
de SC) 

Serviço de filmagem em alta 
definição, com duas 
câmeras e dois operadores, 
com microfone de captação 
de áudio do ambiente e para 
entrevistas, com tomadas 
externas, palestras na 
íntegra, com edição 
(montagens, cortes, 
legendas, etc). A filmagem 
deverá ser entregue em 
mídia física (DVD), sendo 
uma cópia com encoding 
para reprodução em 
aparelhos de DVD e outra 
cópia em arquivo de vídeo 
em alta definição. O DVD 
deverá possuir legenda em 
português de todas as falas 
contidas nas filmagens. As 
capas do DVDs deverão 
identificar os produtos e usar 
a logo do evento. A versão 
para aprovação deverá ser 
entregue em até 10 dias 
contados do final do evento. 

diária       
(5 horas) 

20  R$    R$   

Preço unitário do item 22 (por extenso): 

23 

Serviço de 
Fotografia 
(Grande 
Florianópolis) 

Serviço para registro 
fotográfico digital de todo o 
evento, com qualidade 
jornalística, com 
fornecimento das fotos no 
mesmo dia, via transferência 
digital ou mídia física. A 
entrega do material em alta 
resolução, com DVD 
identificado com capa, 
deverá ser em até 10 dias 
contados do final do evento. 

diária       
(5 horas) 

20  R$    R$   

Preço unitário do item 23 (por extenso): 

24 

Serviço de 
Fotografia  
(No Estado 
de SC) 

Serviço para registro 
fotográfico digital de todo o 
evento, com qualidade 
jornalística, com 
fornecimento das fotos no 
mesmo dia, via transferência 
digital ou mídia física. A 
entrega do material em alta 

diária       
(5 horas) 

20  R$    R$   
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resolução, com DVD 
identificado com capa, 
deverá ser em até 10 dias 
contados do final do evento. 

Preço unitário do item 24 (por extenso): 

 
a) Valor global proposto: R$.............. (......por extenso..............). 

b) Prazo de validade da proposta: ____________________(mínimo 60 dias). 

c) Concordo com todas as exigências do presente Pregão. 

 
NOME DA EMPRESA:............................................................................................ 
ENDEREÇO: ....................................................................................................... 
CIDADE:...........................CEP..................................ESTADO:........................................... 
FONE/FAX DA EMPRESA:........................................................................ 
CNPJ N.º: ...................................................................................................... 
BANCO:..................... AGÊNCIA: ............... CONTA CORRENTE: .................................. 
 
LOCAL/DATA 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 


