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ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 059/2019  

Processo N.º 024101.010180/2019-63 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, II, da Lei N.º 8.666/93. 

PARECER N.º 535/2019 – DAJAI 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE 
VÍDEO INSTITUCIONAL.  

 

No vigésimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 13h50, a 

servidora Eliete Ferreira de Menezes, registrou a Dispensa de Licitação N.º 059/2019, 

visando à contratação de empresa especializada na produção de vídeo institucional para 

a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, de até 05 (cinco) minutos, que contenha 

um balanço das atividades da instituição no último quadriênio. 

O objeto foi adjudicado em favor da pessoa jurídica: INTERVIEW COMUNICACAO 

LTDA., CNPJ: 28.975.190/0001-81, pelo valor global de R$ 9.574,00 (Nove mil 

quinhentos e setenta e quatro reais), conforme descrito na tabela abaixo: 

Item Descrição Unid. Qtde. 
Valor 

Unit. (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 

1.1.1. Briefing de vídeo institucional – 

promover reunião com a Assessoria de 

Comunicação para descrição do material 

a ser desenvolvido; 

 

1.1.2. Roteiro de vídeo institucional – 

colaboração e apoio à roteirização do 

vídeo institucional junto à Assessoria de 

Comunicação; 

1.1.3. Vídeo institucional: 

1.1.3.1. Pré-produção do roteiro do vídeo 

institucional com agendamento de 

gravações e externas; 

1.1.3.2. Produção de ambiente para 

captação de imagens das unidades, 

atividades institucionais e de entrevistas 

para o vídeo institucional; 

 

Serviço 01 9.574,00 9.574,00 
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1.1.3.3. Captação de imagens e 

entrevistas; 

1.1.3.4. Editoração audiovisual em 

plataforma compatível; 

1.1.3.5. Pós-produção do material 

audiovisual; 

1.1.3.6. Finalização audiovisual com 

efeitos e adequação às mídias digitais; 

1.1.3.7. Gravação em mídia digital de 

material institucional. Os arquivos do 

vídeo devem ser, impreterivelmente, 

entregues tanto em mídia digital quanto 

em projeto aberto para manipulação; 

1.1.4. Profissionais A empresa deverá 

disponibilizar para a execução dos 

serviços no mínimo 01 (um) produtor de 

vídeo, 01 (um) cinegrafista, 01 (um) 

editor de imagens. 

2.1 PREMISSAS E RESTRIÇÕES: 

I. Todo o material e conteúdo 

desenvolvido em todas as etapas do 

projeto deverão ser aprovados pela 

Defensoria Pública. 

II. Após o desenvolvimento de todas as 

aplicações dos materiais, os arquivos e 

fontes abertos, deverão ser entregues 

para a Defensoria Pública. 

 

III. Cada material contemplará até 03 

alterações de conteúdo. 

VALOR TOTAL (R$) 9.574,00 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente ATA, que eu, Eliete Ferreira de 

Menezes, digitei e que será assinada por mim. 

Manaus, 29 de novembro de 2019.  

 

 

Eliete Ferreira de Menezes 
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