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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE

PRORROGAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO

Processo: 0810/2018

Edital: 0071/2018

Em face da demanda apresentada pela área de Comunicação Institucional - CI e

manifestação referente ao interesse da área na continuidade do credenciamento, bem

como a pesquisa de mercado realizada,  autorizamos a  PRORROGAÇÃO DO EDITAL

0071/2018,  que tem por objeto o Credenciamento para a contratação de empresas

para prestação de Serviços de Filmagens para eventos internos e externos promovidos

pela  Fundação  Parque  Tecnológico  Itaipu  -  Brasil,  no  Município  de  Foz  do  Iguaçu  e

Municípios da Região Oeste do Paraná, por mais 12 (doze) meses, com fulcro no item 4

do edital e atualização da tabela de preços, conforme abaixo exposto:

Lote Descrição do Serviço Unidade Valor

1

Captação  em  formato  jornalístico
(interno  /  externo),  com  1  câmera,
padrão HD (1920 x 1080), com equipe
técnica  formada  de  cinegrafista,
operador, kit de iluminação jornalística
e  kit  de  microfones,  transporte  de
equipe e equipamentos.

Diária de 4 horas R$ 1.718,00

2

Captação  em  formato  jornalístico
(interno  /  externo),  com  1  câmera,
padrão HD (1920 x 1080), com equipe
técnica  formada  de  cinegrafista,
operador, kit de iluminação jornalística
e  kit  de  microfones,  transporte  de
equipe e  equipamentos  – Municípios
da Região oeste do Paraná (AMOP)

Diária de 4 horas R$ 2.500,00

3
Cobertura  de  evento  com  1  câmera,
padrão HD (1920 x 1080). Solenidades
e Cursos. 

Evento de até 4 horas R$ 1.200,00

4 Cobertura  de  evento  com  1  câmera,
padrão HD (1920 x 1080). Solenidades
e  Cursos.  –  Municípios  da  Região

Evento de até 4 horas R$ 2.200,00
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oeste do Paraná (AMOP)

5
Cobertura  de  evento  com  1  câmera,
padrão HD (1920 x 1080). Seminários
e Cursos.

Evento de até 8 horas R$ 1.748,00

6

Cobertura  de  evento  com 2  câmeras,
padrão HD (1920 x 1080), com unidade
de  corte,  gerador  de  caracteres,
captura  de  áudio  direto  da  mesa  de
áudio  do  local,  com  possibilidade  de
transmissão  simultânea  para  sistema
de projeção do local.

Equipe  técnica  completa  com  2
cinegrafistas,  operadores  e  diretor  de
corte.  Transporte  de  equipe  e
equipamentos. Solenidades, Seminários
e Cursos.

Evento de até 8 horas
R$ 4.500,00

7

Captação em estúdio, que pode ser na
empresa  ou  nas  dependências  da
Fundação PTI conforme a necessidade
da  mesma,  a  ser  comunicada,  para
entrevista, com 2 câmeras, padrão HD
(1920  x  1080),  com  equipe  técnica
completa, iluminação de estúdio, mesa
de áudio e kit de microfones para até 4
pessoas, incluindo a moderadora. Talk
Show,  entrevistas  e  debates.  A
empresa  deve  dispor  de  um  estúdio
móvel,  que  possa  ser  montado  em
todos os espaços do Parque. Gravação
em até 8 horas.

Gravação em até 8
horas

R$ 6.900,00

8 Captação em estúdio, que pode ser na
empresa  ou  nas  dependências  da
Fundação PTI conforme a necessidade
da mesma, a ser  comunicada quando
do acionamento da Ata de Registro de
Preços,  para  entrevista,  com  2
câmeras,  padrão  HD  (1920  x  1080),
com  equipe  técnica  completa,
iluminação de estúdio, mesa de áudio e
kit de microfones para até 4 pessoas,
incluindo  a  moderadora.  Talk  Show,

Gravação em até 8
horas

R$ 6.000,00
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entrevistas e debates. A empresa deve
dispor de um estúdio móvel, que possa
ser montado em todos os espaços do
Parque.  Gravação  em até  8  horas.  –
Municípios  da  Região  oeste  do
Paraná (AMOP)

9

Câmera  adicional  para  cobertura  de
evento  e/ou  captação  de  entrevista,
padrão  HD  (1920  x  1080),  com
cinegrafista.

Unidade diária de 8
horas

R$ 1.200,00

10
Elaboração  de  roteiro  para  vídeo
institucional e/ou promocional.

Por 5 minutos de
vídeo

R$ 5.350,00

11

Equipe criativa para produção de vídeo
institucional  e/ou  promocional,
composta  de  diretor  de  cena,  e
produtora.

Diária de 8 horas R$ 2.875,00

12

Edição Simples de vídeo de cobertura
de  eventos  para  acervo,  utilizando
imagens  captadas  por  este  contrato
e/ou  banco  de  imagens  existente.
Edição simples, sem 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 do evento.

Ilha  de  edição  compatível  com  o
formato  das  imagens  captadas,  com
profissionais  especializados  para  a
utilização  da  ilha.  DVDs  inclusos.
Eventos e Treinamentos.

hora/ilha R$ 405,15

13

Edição  de  vídeo  institucional  e/ou
promocional,  utilizando  imagens
captadas por este contrato e/ou banco
de imagens existente. 

Ilha  de  edição  compatível  com  o
formato  das  imagens  captadas,  com
profissionais  especializados  para  a
utilização  da  ilha,  atendendo  roteiro

hora/ilha R$ 629,15

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano da Costa Masnik e Monica De Brito. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E096-B28A-9433-217A.



CNPJ: 07.769.688/0001-18
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR
Tel. (45) 3576-7200
www.pti.org.br

produzido  especificamente  para  o
vídeo. DVDs inclusos.

14

Produção  de  vinhetas  animadas  e
sonorizadas,  em  computação  gráfica
2D  para  utilização  em  vídeos  e
matérias  jornalísticas  (abertura,
transição  e  encerramento  de  vídeo,
mapas, infográficos, letterings, etc).

por conjunto R$ 5.400,00

15

Trilha  sonora  de  banca  de  trilha
licenciada,  aplicada  em  estúdio  de
áudio,  em  vídeos  e/ou  matéria
jornalística.

por minuto de vídeo R$ 500,00

16 Vídeo traduzido em LIBRAS.
Por vídeo (múltiplo
de 5 min de vídeo)

R$ 750,00

17 Vídeo legendado (idiomas tradicionais).
Por vídeo (múltiplo
de 5 min de vídeo)

R$ 1.500,00

18
Ator,  apresentador  ou  repórter  para
atuar em vídeo

Por unidade / diária R$ 2.150,00

19 Banco de vozes (masculinas, femininas,
institucional/clássica, teatral/caricatas)

Por unidade / diária R$ 575,00

20
Cópias extras das gravações realizadas,
gravadas  em  DVD,  com  capa  e
identificação 

Unidade R$ 57,50

 Autorizamos  ainda  a  prorrogação  do  credenciamento  das  empresas  CLEIA

CECILIA  DE  OLIVEIRA  –  EVENTOS  (CNPJ  09.380.520/0001-41),  FALLKNER  RIBEIRO

BORGES  –  PRODUÇÕES  (CNPJ  14.865.072/0001-06),  FLUX  IMAGEM  LTDA  (CNPJ

27.002.903/0001-68), VISION ART PRODUCOES S/S LTDA (CNPJ 73.555.591/0001-37),

nas condições do Edital 0071/2018, considerando o aceite expresso destas.

As empresas  PEDRO WANDERLEY DA COSTA MACHADO JUNIOR e ELIAS DA

SILVA KER – ME, não estão mais credenciadas, por manifestação das mesmas.

Foz do Iguaçu, 10 de agosto de 2020
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(Assinado Digitalmente)

Mônica de Brito

Gerente Compras e Licitações

(Assinado Digitalmente)

Flaviano da Costa Masnik

Diretor Administrativo-Financeiro

(Assinado Digitalmente)

Eduardo Castanheira Garrido Alves

Diretor Superintendente
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