
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO-PA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
COTAÇÃO DE PREÇO  
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO 

DE MÍDIA DOS ATOS ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE 

AVEIRO E DAS SUAS SECRETARIAS JURISDICIONADAS, 

ATRAVÉS DE VINHETAS, CHAMADAS DE ÁUDIO, VÍDEO E 

IMAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E 

SECRETARIAS DE AVEIRO/PA. 

 

 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA, solicita que seja fornecido os 

preços unitários e totais do (s) item (ns) especificado (s), para fins de levantamento 

preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.  

 

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, entregará um processo administrativo 

de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do (s) 

item (ns) descriminado (s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA.   

 

ITEM DESCRIÇÃO  UND QUANT.  P. UNIT.   P. TOTAL  

1 

Produção de mídia dos atos 

administrativos da prefeitura de 

Aveiro e das suas secretarias 

jurisdicionadas, através de 

vinhetas, chamadas de áudio, vídeo 

e imagem. 

SERV 12 
 
 
 
 

3.500 
 
 
 
 

42.000,00 

 
 

Condições de pagamento: Prazo 

Validade da proposta: 60 dias 

Prazo do serviço: Imediato 

Valor por extenso: Quarenta e dois mil reais  

Valor Total do Objeto: R$42.000,00 

Data: 06/08/2021 

 

________________________________________ 
Carimbo e assinatura / Assinatura Digital Empresa 

 

 

Justificativa para o uso da Assinatura Digital 

Em síntese, com o advento e a adoção massiva de novas 
tecnologias de armazenamento e transmissão de dados, e por 

consequência documentos (inclusive documentos que 

integrarão processos administrativos), surgiram duas 

necessidades para as sociedades: um método o qual permita 

a autenticação do documento eletrônico criado pelas partes e 

uma legislação a qual regule e dê força jurídica a essa 
técnica, chamada de certificação digital. 

 

A autenticação é necessária para identificar com segurança 
as partes, dar proteção contra a adulteração do conteúdo dos 

documentos e proporcionar, com isso, força de prova 

aceitável juridicamente. 
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