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DECLARAÇÃO   DE   PUBLICAÇÃO   DO   PROCESSO   LICITATÓRIO

Folha:  1/1

98415-000

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL VISTA ALEGRE                 

RUA SOL DA AMÉRICA, 347

Vista Alegre - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  32/2021 - DL

Data do Processo:

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

75/2021

75/2021

14/09/2021

no protocolo desta instituição.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
VINCULADOS À ATIVIDADE DA ÁREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO.

 2  -  OBJETO DA LICITAÇÃO:

 3  -  ITENS  DO  PROCESSO:

 Item Quantidade Unid. Especificação

 1  -  PARTICIPAÇÃO:

        A presente licitação reger-se-á pelas normas da Lei nº  8.666/93 e suas alterações, podendo participar todas
as pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas no país, desde que satisfaçam as condições deste instrumento.

1 12,000 MÊS Prestação de serviços profissionais vinculados à atividade da área de assessoria
de imprensa e comunicação.
> Planejamento de comunicação
Mapeamento das redes sociais e pontos de comunicação da Prefeitura de Vista
Alegre, estudo do público, estruturação da forma de comunicação e linguagem
assertiva, criação de manual de comunicação, criação de estratégias de
divulgação das ações da prefeitura.
> Gestão de Redes Sociais
Gestão das redes sociais da Prefeitura de Vista Alegre, Instagram e Facebook;
> Calendário de ações
Criação de um calendário mensal de datas comemorativas e de fluxo de
publicações nas redes sociais.
> Assessoria de imprensa
Assessoria de imprensa, planejamento de comunicação e relações públicas,
clipping online, atendimento à imprensa, produção de conteúdo escrito, cobertura
de eventos, planejamento e realização de entrevistas privadas e coletivas.
Atendimento e suporte pelos canais whatsapp, telefone e e-mail. Horário das 9h
às 19h de segunda a sexta e das 9h às 12h aos sábados. Carga horária: 12
horas semanais.

Vista Alegre,   14   de  Setembro   de   2021.

Declaramos para os fins da Lei Nr. 8.666/93, que foi publicado e afixado no mural oficial desta instituição, 
a partir das ................ horas do dia .........../.........../........., até às ................. horas do dia ............/.........../........... .
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FERNANDO BEATTO VIEIRAROSECLEIA ALBARELLO

Presidente da Comissão de LicitaçãoSecretário de Administração


