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CONSULTA DE PREÇOS Nº 021/2023 

 

Fornecedor Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

Contato telefônico/celular: 

App de mensagem: 

E-mail: 

 

Solicitamos o orçamento de preços para o fornecimento dos seguintes produtos abaixo relacionados. 

A respectiva proposta de preços somente será recebida por e-mail (contratacaodiretaibitinga@gmail.com) dentro de 03 (três) 

dias úteis, sendo desconsideradas propostas entregues fora do prazo ou sem identificação do proponente. 

 

OBJETO: Aquisição de licença de programa de edição e criação de imagens gráficas e audiovisuais.  

 

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CONTENDO NO MÍNIMO: 

 

-Criação, proteção, assinatura, colaboração e impressão de documentos e formulários .pdf; 

-Edição e composição de imagens, ferramentas 3d, edição de vídeos e análise avançada de imagens;  

-Organização, edição e processamento em lote de fotos;  

-Criação de gráficos e ilustrações vetoriais para impressão, web, vídeo e dispositivos móveis;  

-Criação de layouts profissionais para publicações impressas e digitais;  

-Criação de imagens 3D foto realistas de alta qualidade;  

-Edição de vídeos com ferramentas de alto desempenho;  

-Gravação, mixagem e restauração de áudio para transmissões, vídeos e filmes; 

-Produção rápida de arquivos de vídeo para qualquer tela. 

 

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS: PARA OPERAR EM 4 (QUATRO) EQUIPAMENTOS. 

 

TEMPO DE LICENÇA: LICENÇA PARA UM PERÍODO DE USO DE 04 (QUATRO) ANOS. 

 

VALOR: _____________________________ 

 

A Secretaria de comunicação e divulgação, trabalha diretamente com a criação e edição de imagens correspondentes à 

divulgação institucional. Desta forma, faz-se necessária a utilização de programa específico para criação de banners, folders e 

outros materiais inerentes a campanhas de divulgação, seja de eventos turísticos ou de campanhas institucionais. Bem como 

edição de vídeos curtos, utilização de efeitos, etc.   

 

O referido programa também será utilizado para edição de cabeçalhos do Diário Oficial Do Município, instrumento utilizado 

para publicação de atos oficiais referentes ao Poder Público Municipal, incluindo também as publicações do Poder Legislativo, 

Autarquias e Fundação.  

 

A referida licença poderá ser individual para operação em cada computador da Secretaria ou pacote, desde que a mesma possa 

ser operada em todas as máquinas ao mesmo tempo 

 

PAGAMENTO: 30 dias após a data da entrega, desde que atestado pelo respectivo responsável.  

 

 

Ibitinga/SP, 01 de março de 2023.

 

 

 

________________________________________ 

Raul Likaon Miranda  

Departamento de Compras  

 

 

 

________________________________________ 

Responsável pela empresa 
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