Londrina, 03/11/2020

ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS REF. AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PESSOA JURIDICA N°0005/2020.
OBJETO: Prestação de Serviços na area de Publicidade e Propaganda.
Atendendo as determinações que constam na Lei 8.666/93, a Associação Guarda
Mirim torna pública a abertura do presente processo para a contratação de
empresa para executar os serviços abaixo relacionados iniciando no dia 01 de
dezembro de 2020, e se encerrar no dia 30 de novembro de 2021:
• Elaborar e executar campanhas de sensibilização às empresas quanto ao
Programa de Aprendizagem Profissional desenvolvido pela entidade;
• Elaborar e executar campanhas de comunicação que visem atingir educandos,
famílias e comunidade externa em geral;
• Criar vídeos e materiais gráficos institucionais;
• Desenvolver layouts para materiais institucionais;
• Desenvolver e executar campanhas para as mídias sociais institucionais
(Facebook, Instagram e Site Institucional);
• Gerenciar as mídias sociais da entidade;
• Desenvolver a diagramação de apostilas e demais materiais didáticos da
entidade;
• Realizar pesquisas, entrevistas, cobertura de eventos e atividades, e a
produção de conteúdos em textos, áudios, vídeos e mídias digitais;
• Realizar interface e relacionamentos com empresas parceiras e potenciais
parceiras, visando a contratação de aprendizes e conquista de patrocinadores;
• Promover a divulgação do trabalho desenvolvido pela entidade;
• Desenvolver e executar campanhas de endomarketing.

Os interessados em executar o serviço deverão enviar orçamento à Rua: Orestes
Medeiros Pullin, 94 – Bairro Aeroporto, ou para os emails

leonardo@guardamirimlondrina.org.br / fernanda@guardamirimlondrina.org.br
até o dia 05/11/2020 com as seguintes especificações:

1. Identificação completa do fornecedor com endereço e telefone.
2. Descrição completa dos serviços a serem executados
3. Periodo de execução
4.
5.
6.
7.
8.

Valor mensal
Valor total
Assinatura da pessoa responsável pela emissão e Carimbo do CNPJ.
Data de emissão
Condições de pagamento: boleto.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo:
Telefone (43) 3375-0531 com Leonardo / Fernanda
E-mail: leonardo@guardamirimlondrina.org.br /
fernanda@guardamirimlondrina.org.br
Rua: Orestes Medeiros Pullin, 94 – Bairro Aeroporto - Londrina

