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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresas para aquisição
de serviços de Mídia Digital, sendo cobertura jornalística com filmagens,
reportagens, registro publicação e divulgação de informações, produção veiculação
e compartilhamento em redes sociais, transmissão ao vivo, nas condições fixadas
neste edital e seus anexos, a classificação ficou a seguinte:

COMUNICAÇÕES
lassificaçâo Lote

KOLLENBERG LTDA

Item Nome do produt^sjervl

PRESENÇA DIÁRIA NO MUNICÍPIO COM
REPORTAGENS E PAUTAS ESPECIAIS Sob

supervisão de Jornalista com Registro
Profissional:

- Divulgação ao VIVO HD.

- Desenvolvimento de pautas e produções de
reportagens, Cobertura jornalística presencial
Diária no Município, para acompanhar, coletar
produzir e divulgar, entrevistas em áudio visual,
nformações e registros em vídeo de eventos
de interesse da municipalidade.

Destaque das ações de todas as Secretarias
municipais, por exemplo: na prevenção de
doenças, na limpeza da cidade, no incentivo ao
aumento de arrecadação, melhorias no
aprendizado dos educandos e incentivos aos
produtores rurais, entre outros.

Valor do

Item

65.100,00

Situação

Classificado

CAMPANHAS PARA A REDE SOCIAL:

Produção, veiculação e compartilhamento na
rede social do veículo de comunicação e
também da prefeitura municipal de Campanhas
Institucionais em tamanho de 1350px de altura
por lOSOpx de largura.

15.732,00 Classificado

VÍDEOS INSTITUCIONAIS; Produção e
divulgação de vídeos institucionais de no
mínimo 3 minutos, incluindo imagens de Drone,
enfatizando programas, projetos e
potencialidades de Planalto nas áreas do
Turismo, Indústria e Comércio, Agricultura,
Saúde, Educação.

11.880,00 Classificado

EVENTOS ESPECIAIS AO VIVO HD: Transmitir,
em HD, ao VIVO no Facebook e Youtube do

veículo de comunicação e da prefeitura, com até
3 horas de duração, competições esportivas,
shows, festivais, entre outros, com filmadoras
profissionais e equipe de 5 pessoas qualificadas;
exigência de replay nos eventos esportivos.

10.000,00 Classificado
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Todas as transmissões ao VIVO gravadas em
resolução mínima de 1.080x1920 Bite Rate de
Vídeo e áudio de 128 Kbps, disponibilizadas em
periférico externo para arquivo do Município de
Planalto.

Planalto - PR, 27 de julho de 2022.
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CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoelra

068.626.699-40

iZAR AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

FERNANDO LUCIETTO

Equipe de Apoio

070.286.259-23


