AVISO DE MANIFESTAÇÃO
DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO 38/2022
A Administração do Município de Marques de Souza comunica
através do presente o interesse na Contratação de empresa para
prestação de serviços especializados de fonoaudiologia, para
atender os munícipes, junto a Secretaria da Educação e Secretaria da
Saúde, conforme descrição abaixo:
1. OBJETO
1.1 - Prestação de serviços especializados de fonoaudiologia, para
atender os munícipes, junto a Secretaria da Educação e Secretaria da
Saúde, compreendendo as seguintes atividades:
- Trabalhar na prevenção, no que se refere à área de comunicação oral
e escrita, voz e audição;
- Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e
escrita, voz e audição;
- Realizar avaliação audiológica (audiometria) dos munícipes;
- Participar de equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo
aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos.
1.2 - A administração reserva-se o direito de acompanhar os serviços
solicitados, através de pessoas a ser designada pela administração
municipal.
1.3 - A Contratada ficará sujeita aos controles de execução de
serviços determinados pela Administração Municipal.
1.4 - As despesas com deslocamento, estadia e alimentação serão de
responsabilidade exclusiva da Contratada, bem como as de natureza
trabalhista, fiscal, previdenciária, social, comercial e civil.
1.5 - A Administração reserva-se o direito de pedir a substituição de
algum funcionário que não atenda aos serviços solicitados pela
Administração.
1.6 - Os atendimentos serão prestados nas escolas municipais e na
Unidade Sanitária do município.
2. DO MODO DE EXECUÇÃO
Os serviços serão executados de forma presencial, com uma carga
horária de 20 horas semanais, sendo 16 (dezesseis) horas semanais na
Secretaria de Educação e 04 (quatro) horas semanais na Secretaria da
Saúde.

3. DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado mensalmente, mediante a apresentação da
nota fiscal e relatório da execução dos serviços, conforme pactuado.
Os interessados no fornecimento de propostas poderão
encaminhar
as
mesmas
no
e-mail
licita@marquesdesouza.rs.gov.br. Maiores informações pelo
telefone (51) 3705-1122.

Período para apresentação da proposta: 15/09/2022 a 19/09/2022.

Marques de Souza/RS, 14 de setembro de 2022.

MARISTELA REGINA KICH
Agente de Contratação

