
 

 

 

CONSULTA DE PREÇOS DO MERCADO 
 

O CIM-AMFRI com o objetivo de executar as ações previstas no plano de trabalho do Programa 

04/2021 – Sistema de Transporte Coletivo Regional - STCR, vem pelo presente comunicar aos interessados 

que está recebendo propostas para “Cotação Prévia de Preços para Prestação de Serviços de Modelagem e 

Animação 3D”, de pessoas físicas ou jurídicas, com o seguinte escopo: 

 

ETAPAS AÇÕES 

1. Modelagem e Animação 

3D. 

1.1. Modelagem e Animação 3D de travessia de Túnel Imerso com três células, 

sendo duas para tráfego de veículos e uma para ciclistas e pedestres, e das 

respectivas alças de acesso, conforme seção transversal tipo apresentada 

no ANEXO II. 

1.2. A animação deverá ser elaborada em software de alta definição, com 

efeitos de humanização contemplando: veículos, pedestres e ciclistas; 

passeio virtual, placas de sinalização, equipamentos, instalações e 

elementos decorativos. 

1.3. A animação deverá ter duração mínima de 1 (um) minuto e máxima de 1,5 

(um virgula cinco) minutos. 

2. Imagens Estáticas 

Extraídas da Animação 

2.1 Mínimo de 12 Imagens de diferentes pontos de vista, a serem definidos 

pelo CIM-AMFRI, após a conclusão da etapa 1. As imagens deverão ser 

entregues em alta resolução em arquivos com extensão .png e . jpg 

 

O prazo da execução dos serviços será de 30 (trinta) dias a contar da contratação. 

 

Exemplos da modelagem e animação 3D a ser contratada pode ser visualizado nos vídeos 

disponíveis no Youtube nos links: https://www.youtube.com/watch?v=QsfcnY8vnks e 

https://www.youtube.com/watch?v=FseUptgAKHU. 

 

Eventuais dúvidas técnicas poderão ser esclarecidas pelo e-mail direx@cim-amfri.sc.gov.br. 

 

As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: administracao@cim-amfri.sc.gov.br , até o 

dia 05/01/2021, de acordo com modelo apresentado no ANEXO I. 

 

Itajaí, 29 de dezembro de 2021. 

 

 

JOÃO LUIZ DEMANTOVA 

Diretor Executivo – CIM-AMFRI 
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ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

PROPONENTE:  

CPF / CNPJ:  

ENDEREÇO E TELEFONE:  

ENDEREÇO DE E-MAIL  

PROPOSTA DE PREÇOS 

EETAPAS 
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM 

ENTREGUES 

INDICAD. FÍSICOS VALOR (R$) 

UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL 

1 Modelagem e Animação 3D. GB 01   

2. Imagens Estáticas Extraídas da Animação Unid. 12   

VALOR TOTAL: R$ XXXXXXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

- A presente proposta incluí todos os custos relativos a impostos, taxas e encargos (à exceção dos encargos patronais no 

caso de pessoa física). 

- Para efeito de avaliação e classificação da proposta no preço acima proposto por pessoas físicas será considerado o 

acréscimo de 20% (vinte por cento) relativo a contribuição patronal do INSS. 

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias. 

Local e Data: 

 

 

XXXX, XX de abril de XXXX 

 

 

(Nome, CPF ou CNPJ) 

 

__________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II – SEÇÃO TIPO 

 

 


