
   

PROPOSTA DE PREÇO  

 
Razão Social do Proponente:  
CNPJ:  
Inscrição Estadual: 
Endereço:  
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
Fone/Fax:  
Contato: 
E-mail: 
 
1 – OBJETO 
1.1 – Contratação de empresa para execução de serviços de captação de fotografias aéreas e 
terrestres e produção de vídeos para capitação de imagens, edição não linear, produção de 
áudio com locutor visando registrar em meio eletrônico as obras e ações realizadas pela 
Prefeitura Municipal, como forma de prestação de contas, fiscalização pública e 
acompanhamento em ações do município, conforme descrito neste Termo de Referência.   
 
2 – ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS LOTES 

Item Especificação Und Qtde 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Execução de serviços de captação de 
fotografias aéreas e terrestres e 
produção de vídeos para capitação 
de imagens, edição não linear, 
produção de áudio com locutor, 
conforme Termo de Referência em 
anexo.  

Meses 12   

   TOTAL  R$  

 
3 – JUSTIFICATIVA 
O município de Nova Canaã Paulista atua em prol do cidadão, contemplando a fiscalização 
pública e acompanhamento de ações em prol ao município, respeitando a autonomia 
institucional.  
A contratação de empresa produtora de conteúdos jornalísticos pretende aproximar o cidadão 
das atividades do município com a difusão de conteúdo em meio eletrônico, e nos demais 
canais de comunicação. Esse estreitamento atenderá as propostas do planejamento 
estratégico do município. Entre elas, está a tarefa de tornar o município mais conhecido pela 
sociedade em geral, de modo a legitimar a existência do órgão. Para tanto, será preciso que 
suas atividades recebam ampla divulgação e simplificação da mensagem para o cidadão.  
Os serviços referentes a contratação, ou seja, de capitação, gravação, locução profissional, 
filmagem, edição e finalização dos atos do município objetiva fortalecer os mecanismos de 
transparência administrativa, de comunicação e de informação, com vista à plena satisfação 
social do município de Nova Canaã Paulista. 
 
Banco:                                                Conta:                            Agência: 
 
 
Cidade/Estado, _____  de março de 2022. 
 
 
___________________________________________________________________ 
Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa 


