AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO 010/2022
A Administração Municipal do Município de Marques de Souza
comunica através do presente o interesse na contratação de empresa para a prestação
de serviços de assessoria de imprensa, mediante cobertura jornalística para o Poder
Executivo Municipal de Marques de Souza, conforme condições que seguem:
1. OBJETO
1.1 Prestação de serviços profissionais consistindo no acompanhamento,
planejamento, criação, produção e veiculação de todos os atos públicos oficiais e de
interesse comum do Poder Executivo Municipal de Marques de Souza.
1.1.1 – Engloba também o objeto da contratação, a prestação de serviços de
intermediação de entrevistas em órgãos de imprensa local, regional e estadual, bem
como o envio e divulgação dos atos oficiais e notícias do Poder Executivo e
Secretarias Municipais para os meios de comunicação como jornais, rádios, sites e
portais de notícias do Vale do Taquari; elaboração de discursos, entrevistas em datas e
em comemorações especiais e demais atividades relacionadas ao objeto.
2. DA EXECUÇÃO
2.1 – A execução dos serviços objeto da presente contratação deverá ser de forma
presencial junto ao município, de no mínimo 8 horas semanais, e de forma remota por
email, wathsapp, telefone, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma a cumprir
seu objetivo, estando sempre à disposição da administração municipal.
2.2 As despesas de locomoção, estadia e alimentação serão de responsabilidade
exclusiva da Contratada.
23 – A Administração reserva-se o direito de pedir a substituição de algum funcionário
que não atenda aos serviços solicitados pela Administração.
2.4 – A Administração reserva-se o direito de acompanhar os serviços solicitados,
através de pessoa a ser designada pela Administração Municipal.
2.5 – A Contratada ficará sujeito aos controles de execução de serviços determinados
pela Administração.
3. PRAZO
3.1 Será formalizado contrato pelo prazo de 12 meses, com possibilidade de
prorrogação.
4. DO PAGAMENTO
3.1 O pagamento será realizado mensalmente, conforme o valor a ser 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.
Prazo para a apresentação da proposta: 01/04/2022.

Marques de Souza/RS, 28 de março de 2022.

MARISTELA REGINA KICH
Agente de Contratação

