
ENVELOPE N.ol (PROPOSTA DE PREÇOS) 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
JEAN CARLOS KREMER MEURER - 08768792964 
ENDEREÇO: RUA NORBERTO NEUMEISTER 513 - ANDORINHAS - 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR - CEP: 85960-000 
CNP J: 26.898.030/0001/50 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 123/2022 
DATA DE ABERTURA: 06/12/2022 
HORÁRIO: 08:30h 



Ao Pregoeiro do Município de Mercedes -PR 
Pregão Presencial n.? 123/2022 

JEAN CARLOS KREMER MEURER 08768792964, inscrita no CNPJ/MF na. 26.898.030/0001-50, 
Inscrição Estadual na. 26.898.030/000 l-50, neste ato representada por seu representante legal, ora) Sr.(a) JEAN 
CARLOS KREMER MEURER, portador(a) da Carteira de Identidade n." _12.814.269-0, expedida pela SSP/PR, 
e do CPF na. 08768792964, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de 
Preços para Produção de vídeo publicitário ou informativo com até 8 minutos de duração (gravação, edição e 
alterações). Inclusos imagens de drone e captação de áudio com lapela. 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
1 40 unid Produção de vídeo publicitário ou informativo com R$ 800,00 R$ 32.000,00 

até 8 minutos de duração (gravação, edição e 
alterações). Inclusos imagens de drone e captação de 
áudio com lapela. 

Valor unitário: R$ 800,00 (oitocentos reais) 
Valor total: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributos de qualquer 
natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente 
licitação. 

A remessa de eventuais ordens de serviço e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: 
jeankremer@hotmail.com 

Telefone: (45) 99944-9050 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

Marechal Cândido Rondon - PR, 05 de dezembro de 2022 

Nome completo do Repre 

MEURERl CN.PJ 26.898.030/0001-50 
Contoto: (45) 99944-9050 1 (45) 99969-0305 

R. Norberto Neumeister - Vilo Goúcho - Moi. Côndido Rondon 
www.focebook.com/meurervideo 



ENVELOPE N.o 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
MUNiCípIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
DEAN LUCAS LOPES 09374721902 

ENDEREÇO: RUA SERGIPE, N°28 
CNPJ: 38.374.075/0001-05 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 123/2022 
DATA DE ABERTURA: 06/12/2022 
HORÁRIO: 8: j-tRS 



~~DLL 
D L L Live Streaming (45) 9 9923-9217 - Dean Lucas Lopes 

CNPJ: 38.374.075/0001-05 

ANEXO VIII 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR Pregão Presencial n.? 
123/2022 

PROPOSTA DE PREÇOS 

DEAN LUCAS LOPES 09374721902, inscrita CNPJ/MF n? 38.374.075/0001-05, 
neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr(a) Dean Lucas 
Lopes, portador(a) da Carteira de Identidade n.? 125670202, expedida pela 
SESP/PR, e do CPF n.? 093.747.219-02, em atendimento ao disposto no Edital 
em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para Produção de vídeo 
publicitário ou informativo com até 8 minutos de duração (gravação, edição e 
alterações). Inclusos imagens de drone e captação de áudio com lapela. 

Item Qntd Unid Serviço 

1 

2 

40 

10 

Valor Unit. Valor Total 

Unid Produção de vídeo publicitário R$ 893,33 
ou informativo com até 8 
minutos de duração (gravação, 
edição e alterações). Inclusos 
imagens de drone e captação 
de áudio com lapela. 

R$ 
35.733,20 

Unid Transmissão de vídeo por R$ 
internet (Iive streaming) em 1.583,33 
tempo real com interface que 
permita a interação entre o 
público que estará assistindo à 
distância e aqueles que estarão 
participando do evento. 
Transmissão de áudio e vídeo 
ao vivo para usuários 
ilimitados. Imagens de vídeo 
com qualidade mínima de 
1080p. Operar Mesa de Som 
analógica e/ou digital 

R$ 
15.833,30 



~~DLL 
D lllive Streaming (45) 99923-9217 - Dean lucas lopes 

CNPJ: 38.374.075/0001-05 

controlando o canal em 
utilização na transmissão. 
Operar menus, submenus, 
corte de imagem, taxa de bits e 
outros reguladores necessários 
à transmissão ao vivo do 
evento. Disponibilizar 
equipamentos e pessoal 
especializado para a prestação 
de serviços. Áudio capturado 
da mesa de som e demais 
serviços relacionados. 
Transmissão simultânea em 
até três canais via internet 
(facebook, youtube ou qualquer 
outro que a comissão central 
organizadora entender por 
necessário). A tela deve 
permitir a inserção de logos, 
imagens e clipes de vídeo que 
a contratante achar necessária. 
A live inicia com a contagem do 
tempo. A contratada deverá 
fornecer todos os 
equipamentos necessários 
para realizar a captura de áudio 
e vídeo, bem como cabos, 
adaptadores, conectores e 
demais itens que possam ser 
necessários. É de 
responsabilidade da contratada 
garantir a operação dos 
equipamentos por profissionais 
capacitados. A captação de 
imagens deve ser feita de 
forma dinâmica, utilizando-se 
de multi-câmeras (mínimo três 
câmeras) explorando vários 
planos, evitando a imagem 
estática, com movimentos 
utilizados comumente em 
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~~DLL 
o L L Live 5treaming (45) 99923-9217 - Dean Lucas Lopes 

CNPJ: 38.374.075/0001-05 

televisão (zoom, panorâmicas, 
closes) quando possível, não 
consistindo em meramente 
deixar a câmera parada. A 
empresa contratada deverá 
primar pela qualidade das 
imagens, evitando imagens 
borradas, fora de foco, 
cortadas, com conteúdo 
incompleto, assim como som 
inaudível, com eco ou ruídos. 

Valor total: R$ 51.566,50 (Cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais 
e cinquenta centavos). 
Validade da proposta: 30 dias 
Email: dean.lopes@hotmail.com 

Mercedes-PR, 06 dezembro de 2022. 

D L L Live Streaminq (45) 9 9923-9217 
Dean Lucas Lopes 

CNPJ: 38.374.075/0001-05 
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