
 

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO 10/2023. 

A Administração Municipal do Município de Marques de Souza comunica através do presente 

o interesse na contratação de oficineira para ministrar OFICINA DE TRABALHOS 

MANUAIS, conforme condições que seguem: 

 

1. OBJETO 

1.1 Prestação de serviços voltados à realização de oficinas de trabalhos manuais, 

abrangendo feltro, biscuit, pintura em tecido, madeira, latas, vidros e materiais recicláveis,  

trabalhos com argila, bem como o acompanhamento e orientação nas atividades com os 

alunos. 

 

2. DA EXECUÇÃO 

2.1 A execução dos serviços, objeto da presente contratação, deverá ocorrer de forma 

presencial, com uma carga horária de 4 horas semanais, a ser prestado, na parte da manhã, e 

em dia a ser definido pela escola, com um limite de até 20 horas mensais; 

2.2 – A oficineira deverá atender os alunos do 1º ao 4º ano, que freqüentam o turno inverso da 

Emef Carlos Gomes.  

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. 

2.3 – 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.  

2.4 – A Contratada ficará sujeita 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, mediante apresentação de nota fiscal visada 

pelo fiscal do contrato, 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.  

 

   Período para a apresentação da proposta: 15/03/2023 até as 17h do dia 

17/03/2023. 

Marques de Souza/RS, 14 de março de 2023. 

 

 

MARISTELA REGINA KICH 

Agente de Contratação 

mailto:licita@marquesdesouza.rs.gov.br

