São Luís, 19 de NOVEMBRO de 2020.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA JUÍZA LILIANA MARIA FERREIRA SOARES BOUERES (Lei 11.419/2006)
EM 24/11/2020 11:05:21 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 20A5D6C15E.8CA23755A3.C9124C75D0.5F420285CF

Cliente: Centro de Memória e Cultura do TRT 16.
Job: ORÇAMENTO PRODUÇÃO DE VIDEO

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Conforme sua solicitação segue abaixo nossa proposta de orçamento para produção
de vídeo.
Descrição:
●Produção e edição de vídeo para o TRT conforme roteiro enviado.
●Vídeo de até 5 minutos com capitação de imagens e inserção de gravações de
músicos e compositores.
●pagamento de direitos autorais aos músicos incluso.
VALOR DA PROPOSTA R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)
PAGAMENTO: POR EMPENHO
OBSERVAÇÕES: Orçamento válido por 60 dias

______________________________
Autorização do cliente

_____________________________
Autorização da agência.

Vera Lúcia
(98) 9 99756973
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MAJÚ
FILMES

De: Majú Filmes

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA JUÍZA LILIANA MARIA FERREIRA SOARES BOUERES (Lei 11.419/2006)
EM 24/11/2020 11:05:21 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 20A5D6C15E.8CA23755A3.C9124C75D0.5F420285CF

Para: TRT 16a Região

PROPOSTA

Descrição do Serviço

• Produção e edição de vídeo de até 5 minutos, com inserção de logomarcas, imagens de internet e vídeos
com gravações de músicos e compositores.
• Pagamento de uso de imagem dos músicos
• Entrega do vídeo editado em alta resolução (1920x1080)
• Formato do Vídeo: FullHD

Valor: R$9.875,00 (Nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
Prazo de validade da Proposta: 60 dias

Forma de pagamento: por empenho

São Luis 17 de novembro de 2020

____________________________
Raimundo N. de A. Junior
Diretor Administrativo
(98) 98469-0959

MAJÚ PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
CNPJ: 30.552.316/0001-57
Av. São Luis Rei de França, 226ª, Turu São Luis/MA
CEP.: 65065-470
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ORÇAMENTO
CLIENTE : Tribunal Regional do Trabalho
EVENTO: Elaboração de Vídeo Institucional
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA JUÍZA LILIANA MARIA FERREIRA SOARES BOUERES (Lei 11.419/2006)
EM 24/11/2020 11:05:21 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 20A5D6C15E.8CA23755A3.C9124C75D0.5F420285CF

DATA: A combinar
MATERIAL: Elaboração de Vídeo documentário Institucional, com duração de tempo ainda a
ser definido pelo cliente.
Os itens a seguir se referem aos custos de produção / edição de vídeo documentário
institucional, conforme roteiro enviado, contendo imagens fornecidas (vídeos e fotos)
fornecidos pelo cliente, conforme dados e custos a seguir:
- Fornecimento de imagens extras (crianças em diversas situações) através de banco de imagens
da produtora;
- Equipe técnica de gravação de áudio para locução (locutor por conta do cliente) – 01 diária;
- Equipe técnica de edição – 04 diárias (32 horas disponíveis);
- Tratamento áudio e cor nas imagens / finalização - 02 diárias (16 horas disponíveis);
- Uso de direito das imagens dos músicos (cachê);
- Disponibilização de todo o material editado para um HD portátil (fornecido pelo cliente).

VALORES
TOTAL GERAL DESTE ORÇAMENTO (07 diárias) .......................................R$ 9.800,00
ENTREGA DO MATERIAL GRAVADO
08 dias úteis após o fornecimento total das imagens.
FORMA DE PAGAMENTO:
60 dias, através de empenho.
OBS: Vale Ressaltar que todas as autorizações e responsabilidade do uso das imagens dos
artistas (cantores) que compõem o vídeo final, ficará a cargo do cliente, eximindo a produtora
de qualquer responsabilidade processual.

São Luís, 19 de novembro de 2020.

Atenciosamente,
Alexandre Martins
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