
 
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

  Homologo o Processo Licitatório referente ao Chamamento Público nº 

001/2021, Edital nº 068/2021, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

  Adjudico o objeto abaixo citado em favor da empresa Emissora 

Santuário Serafinense, inscrita no CNPJ nº 89.947.501/0001-93, credenciada para o 

seguinte serviço: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR 

MENSAL 

1 

- Boletim informativo diário de 10 (dez) minutos, de segunda a sexta-
feira, para leitura de textos, áudios ou entrevistas, de divulgação de 
atos, fatos, campanhas e ações da Administração Pública Municipal. 
Veicular o mesmo conteúdo também durante a programação 
jornalística da emissora. 

- Programa semanal da Prefeitura Municipal intitulado “Serafina 
Notícias”, a ser veiculado aos sábados, 30 minutos, para leitura de 
textos, áudios e/ou entrevistas. O programa será conduzido pelo 
departamento de Imprensa da Prefeitura Municipal e quando 
solicitado, a emissora deverá disponibilizar locutor e estúdio de 
gravação no município de Serafina Corrêa para produção do mesmo 
ou transmitir ao vivo. Disponibilizar arquivo de áudio contendo todas 
as entrevistas produzidas e veiculadas na emissora para arquivo da 
Administração Municipal ou divulgação em veículos de comunicação 
e/ou site da Prefeitura Municipal. 

- Momento “Administração em Foco” a ser veiculado semanalmente, 
(em qualquer dia da semana), de 15 a 30 minutos, para entrevistas, 
apresentações, divulgação das ações, projetos e demais atos da 
administração municipal. Disponibilizar locutor e estúdio para 
transmissão ao vivo ou veiculação de material disponibilizado pelo 
Departamento de Imprensa.  

- Veicular diariamente 06 (seis) spots, de 30 a 40 segundos, com 
campanhas institucionais, educativas ou qualquer informação de 
interesse de divulgação do Poder Executivo Municipal. 

- A emissora deverá ter abrangência de transmissão no Município de 
Serafina Corrêa, na área urbana e rural. 

UN 12 
R$ 
3.000,00 

 

  Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 

 

Serafina Corrêa, RS, 21 de julho de 2021. 

 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 


