Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO VALENTIM
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022
O Município de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, com
fundamento legal no Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações, expede o presente ato, de dispensa de procedimento licitatório,
tipo menor preço.
Objeto: Contratação de empresa para divulgação da semana de aniversário do
município, no site e plataformas AU Online, no período de 25 de maio de 2022 a
10 de junho de 2022, de acordo com o que segue:
a. produção e gravação de vídeo institucional, com a programação das
festividades de aniversário do município;
b. a partir de 25 de maio, publicações em vídeo nas redes sociais e canal do
YouTube do AU Online, anunciando a programação das festividades de
aniversário do município;
c. no mesmo período, publicação de banner no tamanho 927 x 373 na home
do site AU Online;
d. gravação de imagens, vídeos e fotos, dos principais momentos das
festividades do município e produção de vídeo de 3 minutos focando os
principais eventos da semana de aniversário do município;
e. transmissão ao vivo, com até duas câmeras, locutor/repórter, nas redes
sociais e no canal do YouTube do AU Online, dos eventos da programação
de aniversário do município, em um total de 8h;
f. publicações diárias de conteúdo jornalístico no portal AU Online, com
replique de chamadas nas redes sociais do site;
g. os arquivos de imagens, transmitidas ao vivo ou coletadas no período das
festividades de aniversário do município, deverão ser entregues para a
administração municipal até a data de 15 de junho de 2022.
Justificativa: A presente contratação está amparada no artigo 24, II, da Lei Federal
8.666/93, no qual dispõe a respeito das contratações de forma direta e que não
ultrapassem o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).
Da Dotação orçamentária:
03.01 – Secretaria de Administração
3390.39.92.00.00 – Serviços de Publicidade Institucional
2041 – Realização de Eventos, Festividades e Recepções
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Do Prazo:
O prazo de vigência do contrato será até 30 de junho de 2022, a contar de sua
assinatura.
Do Pagamento:
O CONTRATANTE pagará pela prestação dos serviços que trata o presente
objeto, a importância de R$ 9.175,00 (nove mil cento e setenta e cinco reais). O
pagamento será efetuado após a conclusão dos serviços contratados, mediante
apresentação da nota fiscal, deduzidos os tributos legais.
Empresa: AUONLINE COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 17.375.200/000121, com sede na Rua Leopoldo Schafer, nº 125, Dal Molin, na cidade de
Erechim/RS, CEP 99.711-512.
São Valentim, 24 de maio de 2022.

CLAUDIMIR PANIZ
Prefeito de São Valentim
ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM EXAMINADOS
E APROVADOS PELO PROCURADOR DO MUNICIPIO.

MÁRCIO CANTELLI COMINETTI
Procurador do Município
OAB/RS nº 75.483
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