
Rua Trabalhador Ailton Marques, n° 60 - Luzia

Tel. (79) 3217-0505/ 9961-5373/ 881

CNPJ: 16.596.034/0001-20

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Locadora: CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: Rua Ailton Marques, 60, Luzia/ Aracaju – SE.
CEP: 49.045-090 Cidade Aracaju Tel. 3217-0505

CNPJ 16.596.034/0001-20 INSC. MUN 920170 Contato Nilson: 
9961-5373

Locatário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Endereço do 
evento:

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol 

CEP: 57.051-090 Cidade Maceió - AL Tel. (82)  2122-
7711 / 
2122-7712

CNPJ 06.015.041/000
1-38

Evento: DATA HORA
Responsável
Local de entrega LED E CIA Tel.Res

p.
Nilson

EQUIPAMENTOS Valores referentes a equipamentos
Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2018 em 
primeiro e segundo Turno se houver.
Serão dispostas no mínimo: duas câmeras 
para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, bem 
como uma outra câmera independente, 
posicionada de modo a abranger todo 
ambiente da votação paralela, totalizando-se 
07
(sete) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de 
microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das 
urnas eletrônicas;
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada 
câmera, em 03 (três) vias independentes e 
simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de
backup
no formato DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos dados 
imediatamente após o final dos trabalhos;
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as 
câmeras em monitor de, no mínimo, 29” (vinte

07 Câmeras R$5.500,00 
Captura e gravação de áudio 
R$1.750,00
Operador R$300,00
Hospedagem R$200,00

Totalizando =

R$7.550,00 1° turno



e nove polegadas), com recurso de PIP 
(Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou 
equivalente;
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da 
duração do processo de votação paralela, de 
7 as 17 horas no dia das Eleições 2018, sem 
interrupções nem omissão de qualquer 
momento da votação paralela, considerando-
se, ainda, a possibilidade de realização de 
segundo turno,

Contratação de serviços Filmagem, com 
monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições de 2018 em 
primeiro e segundo Turno se houver.
Serão dispostas no mínimo: duas câmeras 
para cada uma das 03
(três) urnas eletrônicas, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, bem 
como uma outra câmera independente, 
posicionada de modo a abranger todo 
ambiente da votação paralela, totalizando-se 
07
(sete) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de 
microfones, sendo um microfone para cada 
câmera focada no terminal do eleitor das 
urnas eletrônicas;
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada 
câmera, em 03 (três) vias independentes e 
simultâneas, mais 03 (três) vias para efeito de
backup
no formato DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos 
trabalhos;
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as 
câmeras em monitor de, no mínimo, 29” (vinte
e nove polegadas), com recurso de PIP 
(Picture in picture) ou com uso de 
multiplexador ou equivalente;
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da 
duração do processo de votação paralela, de 
7 as 17 horas no dia das Eleições 2018, sem 
interrupções nem omissão de qualquer 
momento da votação paralela, considerando-
se, ainda, a possibilidade de realização de 
segundo turno,

07 Câmeras R$5.500,00 
Captura e gravação de áudio 
R$1.750,00
Operador R$300,00
Hospedagem R$200,00

Totalizando =

R$7.550,00 2° turno

VALOR TOTAL R$ 15.500,00
(Quinze mil e quinhentos reais)

Obs: 

Validade da proposta: 30 dias.

_________________________________                   _______________________________
                         Ass. LED &CIA                                                            Ass. Contratante.

Aracaju 13 de Abril de 2020


