
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Item Marca Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 UNID 1

Nome Fantasia:

Razão Social:

jonacy.junior@ovg.org.br
Esta solicitação é válida até o dia: 16/11/2020

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

         Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
JONACY JUNIOR (62) 3201-9495

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Outros:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de 
agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Lista de Produtos / Serviços
Produto / Serviço

Total:
Observação dos itens:

  - FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA 004/2020 QUE SEGUE ANEXO. 

Contratação de empresa especializada em 
produção e edição de vídeo para projeção 
mapeada; cobrindo também
instalação de projeção mapeada em 
cenografia, fornecimento dos equipamentos 
necessários para o
funcionamento da projeção, e prestação de 
serviço de operação destes equipamentos 
durante todo o período do
Evento, que será de 04/12/2020 a 05/01/2021 
e acontecerá no horário das 18:00 às 22:00 
horas.



(         ) (         )

1.1 Especificações do objeto:
1.1.1 O fornecimento deste serviço deve contemplar a produção e edição de 1 (um) vídeo loop 3D, com 
efeitos sonoros, de aproximadamente 10 (dez) minutos de duração, que será projetado no Palácio das 

Esmeraldas e prédios laterais (do Centro Cultura Marietta Telles Machado e da antiga Procuradoria Geral do 
Estado-Go), compreendendo uma amplitude de, aproximadamente, 180° de projeção, em intervalos de 30 

minutos entre cada apresentação.
 1.1.1.1 A metragem do espaço entre os 3 edifícios e fotos do local da projeção para identificação encontram-

se no Anexo III deste Termo de Referência.
 1.1.2 A temática do vídeo deverá ser conforme orientação a ser fornecida pela Contratante.
 1.1.3 O vídeo deverá vir em formato específico para as superfícies irregulares de projeção.

 1.1.4 A CONTRATADA deverá ser especializada em produção e edição de vídeos; assim como em projeção 
mapeada, fornecendo equipamentos necessários para a instalação e execução do serviço.

 1.1.5 A proponente poderá realizar visita técnica no local onde será executado o projeto. A visita deverá ser 
acompanhada por funcionário da OVG, mediante agendamento. Não serão aceitas reclamações posteriores 
sobre desconhecimento do local e condições de execução do serviço. O agendamento deverá ser realizado 

através do telefone (62) 3201.9435, com Mariane Aquino.
 1.1.6 O serviço deverá contemplar:

 a. Edição, sistema operacional para vídeo mapping e projeção, bem como sua manutenção ao longo do 
período contratado;

 b. Disponibilização de profissional capacitado para manipulação e operação do equipamento durante todo o 
período de funcionamento do evento, no horário das 17:30 às 22:00 horas;

 c. Compreensão do espaço cenográfico com a devida integração com as demais especificidades, como: 
cenário, iluminação, entre outras;

d. Mapeamento dos espaços cenográficos para a projeção dos vídeos;
 e. Sistema operacional e tecnológico para adequação do mapeamento, de acordo com o espaço 

cenográfico;  
f. Fornecimento de equipamentos de projeção com potência e capacidade de luminância compatível com o 

espaço cenográfico e sua iluminação;
g. Fornecimento de equipamentos de som com potência e capacidade compatível com a execução do serviço 

a que se refere o presente Termo;
h. Montagem e desmontagem do aparato de som e projeção, bem como manutenção e ajustes, sempre que 

necessários, ao longo do período do Evento;
i. Após a criação/edição o material deverá ser apresentado à equipe da OVG, para aprovação e eventuais 
ajustes; devendo o vídeo estar totalmente finalizado (e aprovado pela Contratante) até o dia 02/12/2020;

j. Ajustar a edição, quando e se solicitado;
 K-. Todos os licenciamentos e custos envolvidos serão de responsabilidade da Contratada;

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:
Prazo de Entrega:

Prazo para pagamento:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:


