TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Rurópolis
Prefeitura Municipal de Rurdpolis
Registro de Preços Eletrônico - 003/2022PMR-PE-SRP

Resultado da Adjudicação
Item:

0001

Descrição'

Divulgação dos curses. eventos e informativos da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social com
•
disponibilidades 05 (cinco) chamadas diárias, cowl duração de 30 segundos cada spot, distribuídas na programação de segunda a
sábado.
Produzir quando neeessario e veicular ''programas" institucionais corn duração de ate 00:02 min (dois minutos) conforme
•
determinação da Seer:0011a. obedecendo especificações indicadas a respeito de data c Mariam das inserções quo devem ficar
estipuladas em até 04 (quatro) inserções diárias;
Acompanhar autoridade em eventos e solenidades públicas para elaboração de matdrias e flashes ao vivo, quando
•
solicitado pela Secrelana:
Participar de coletivas promovidas pela Secretaha Municipal de Trabalho e Assistência Social quando solicitado:
•
Divulgar pronunciamentos oficiais da Secretaria ou membro da secretaria por indicado pela mesma, para esclarecimentos
e comunicados que se fizerem necessaries:
Espaço aberto para entrevistas com quando houver interesse por parte do contratante.
•
OBS.: A empresa deverá oferecer equipamentos de qualidade digital, bem como profissionais da area para execução das tarefas.

Quantidade:

12

Unidade de Fornecimento:

Mês

Valor Referência

4.600,00

Valor Final:

3.960.00

Valor Total:

47.520,00

Adjudicado cm:

31/01/2022 - 18:0908

Adjudicado por.

Jose Edilson Machado Lima

Nome da Empresa:

M da Ros - ME (12.782.224/0001-81)

Modelo:

N/C

Item:

0002

Descrição:

Produzir quando necessário e veicular até 10 (dez) inserções (chamada) diárias, em spots com duração de 00:01m (um
•
minuto) cada. Obedecendo determinação de datas e hortinos estabelecidos pela PMR;
•
Produzir quando necessário c veicular -programas- institucionais com duração de ate 0002 (dois minutos) conforme
determinação da PMR. obedecendo especificações indicadas a respeito de datas e número das inserções que devem ficar estipuladas
ern ate 10 (dez) inserções diárias:
•
Acompanhar autoridade em eventos e solenidades públicas para elaboração de matérias e flashes ao vivo, quando
solicitado pela PMR:
Participar
de coletivas promovidas pelo Poder Público Municipal quando solicitada:
•
Divulgar pronunciamentos oficiais do Sr. Prefeito ou membro de governo por ele indicado para esclarecimentos e
•
comunidados qua se fizerem necessaries.
•
Concessão de espaço de 01:00h (uma hora) para programa em todos os domingos, independente da utilização ou não do
espaço cedido.
•
Espaço aberto no Jornal Transamaninica para entrevista quando a contratante achar prudente, para esse serviço
pedimos que a contratante nos fizesse uma solicitação provia para que possamos nos aprofundar no assunto da entrevista.
OBS.. A empresa devera oferecer equipamentos de qualidade digital, bent como profissionais da area para execução das tarefas.

Quantidade:

12

Unidade de Fornecimento'

Mês

Valor Referência

9.000.00

Valor Final:

8.730.00

Valor Total-

104.760,00

Adjudicado em:

31/01/2022 18:09.13

Adjudicado par:

Jose Edison Machado Lima

Nome da Empresa:

M da Res - ME (12.782.224/0001-81)

Modelo:

N/C

Item:

0003

Descrição:

Unidado do Fornecimento'

Divulgação dos cursos, eventos e informativos da Secretana Municipal de Educação. Cultura e Desportos com
disponibilidades de 08 (oito) chamadas diárias, com duração de 30 segundos cada spot, distribuídas na programação de segunda a
sábado. Produzir quando necessário e veicular "programetes" institucionais com duração de até 00:02 min (dois minutos) conforme
determinação do Secretario. obedecendo especificações indicadas a respeito de data e número das inserções que devem ficar
estipuladas em ate 08 (oito) inserções diárias; acompanhar autoridade cm eventos e solenidades públicas para elaboração de materias
e flashes ao vivo, quando solicitado pelo Secretário:
Participar de coletivas proinovidas pelo Secretaria Municipal de Educação. Cullura e Desportos quando solicitado;
Divulgar pronunciamentos oficiais do Secretario ou membro da secretana por indicado pelo o mesmo, para esclarecimenlos e
comunicados que se fizerem necessarios; Espaço aberto para entrevistas com quando houver interesse por parte do contratante. OBS.:
A empresa deverá oferecer equipamentos de qualidade digital. bem como profissionais da area para execução das tarefas.
12
Mae

Valor Referência

5.550.00

Valor Final:

4.950.00

Valor Total:

59.400,00

Adjudicado em:

31/0112022 18:09.13

Quantidade:

Adjudicado por:

Joso Edilson Machado Lima

Nome da Empresa:

M da Ros - ME (12.782.22410001-81)

Modelo:

N/C
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