
 

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO 012/2022 

 

  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 comunicação social com cobertura de eventos oficiais, inaugurações, 

feiras e demais eventos realizados pela administração municipal, conforme condições 

que seguem: 

 

1. OBJETO 

1.1 Prestação de serviços profissionais compreendendo elaboração de folders, realeses; 

confecção de conteúdo para sites e mídias sociais (texto, foto, vídeo e áudio);  criação 

de conteúdo e projetos especiais para manutenção de identidade visual do município; 

elaboração de materiais especiais para confecção de revistas folders e calendário de 

eventos, entre outras atividades relacionadas ao objeto.  

 

2. DA EXECUÇÃO 

2.1 – A empresa deverá cumprir uma carga horária de 60 (sessenta) horas mensais, 

sendo até 32 (trinta e duas) horas de forma presencial junto ao município. 

2.2 Também a empresa vencedora deverá disponibilizar número de wathsapp e email 

para contato, estando à disposição para atender de forma remota a fim de cumprir seu 

objetivo, estando sempre à disposição da administração municipal. 

2.2 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. 

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: 31/03/2022. 

 

 

Marques de Souza/RS, 25 de março de 2022. 

 

 

 

MARISTELA REGINA KICH 

Agente de Contratação 
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