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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS 001/2019
1. OBJETO

1.1.

2.

2.1.

Contratação de empresa para consultoria em redes sociais da Câmara dos
Dirigentes Lojistas JOVEM – Macapá e Santana, doravante denominada CDL
JOVEM – Macapá e Santana, com objetivo de aumentar comunidade virtual e
melhorar a visibilidade, bem como o engajamento das mídias sociais.
ESPECIFICAÇÃ O DOS SERVIÇOS
Consultoria nas redes sociais da CDL JOVEM – Macapá e Santana, buscando:
aumentar comunidade, melhorar engajamento (curtidas, compartilhamentos e
comentários), bem como melhorar divulgação das atividades e da programação da
CDL JOVEM – Macapá e Santana, com novas propostas de conteúdo (texto e
forma), imagens, vídeos, campanhas, conteúdos exclusivos e integração com site e
entre as redes sociais (Facebook e Instagram);
2.1.1. A equipe da CDL Jovem - Macapá e Santana poderá realizar a postagem de
conteúdos específicos (storie’s em eventos, visitas, divulgação das empresas
associadas e material da CDL Jovem Nacional), nos quais a contratante não
necessite de elaboração de conteúdo específico por parte da contratada.
2.1.2. Todas as sugestões de alteração quanto à forma de texto e imagem dos posts,
serão analisadas e aprovadas pela equipe de Marketing da CDL JOVEM – Macapá
e Santana, para depois serem postadas. Postagem essa feita pela CONTRATADA.

2.2.

Sugestão de adesão a novas redes sociais, sugerindo melhores alternativas de
entrada nas mesmas, bem como métodos de gestão e manutenção das mesmas;

2.3.

Análise e sugestão de possíveis compras de links patrocinados ou impulsão de
publicação, em nome da CDL JOVEM – Macapá e Santana;
2.3.1 A eventual contratação de tais links deve ser aprovada pela equipe de
Marketing da CDL JOVEM – Macapá e Santana;

2.4.

Programação e implementação de campanhas (mínimo de 1 campanha por mês),
promoções e conteúdos digitais exclusivos pontuais para seguidores da CDL
JOVEM – Macapá e Santana;

2.5.

Análise e sugestão de ferramentas de monitoramento compatíveis com o perfil das
redes adotadas pela CDL JOVEM – Macapá e Santana;
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2.5.1. A eventual contratação de tais ferramentas deve ser aprovada pela equipe de
Marketing da CDL JOVEM – Macapá e Santana e a Gestão das mesmas será
realizada pela CONTRATADA, devendo fornecer relatórios mensais;
2.6.

3.

Fornecimento de relatórios periódicos, contendo os resultados de engajamento,
visibilidade, crescimento, bem como todos os indicadores consoantes as redes
sociais da CDL JOVEM – Macapá e Santana;
DA EXECUÇÃ O DOS TRABALHOS

3.1.

O desenvolvimento do trabalho será́ acompanhado pela equipe de Marketing da CDL
JOVEM – Macapá e Santana, que serão responsáveis pelo envio das informações
necessárias para a realização do serviço contratado;

3.2.

A CDL JOVEM – Macapá e Santana, indicará um responsável para acompanhar a
realização do trabalho;

3.3.

Todo conteúdo a ser atualizado, extraído do acervo da CDL JOVEM – Macapá e
Santana, sejam informações, fotos ou imagens, passará por aprovação da equipe
de Marketing da CDL JOVEM – Macapá e Santana, antes de entrar no ar para
visualização publica.

4.

4.1.

5.

DO PRAZO DE EXECUÇÃ O E VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo para execução do serviço será́ de 06 (seis) meses, podendo ser renovado
após o término.

DO ORÇAMENTO PREVISTO

5.1.

Valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais serão pagos da seguinte
forma: CHEQUE NOMINAL a CONTRATADA, emitido até 10º dia útil do mês
subsequente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços;

5.2.

O valor do contrato poderá ser acrescido de adicional para impulsionamento de
postagens, desde que a estratégia e o valor total sejam aprovados previamente pela
Diretoria de Comunicação e Marketing da CDL Jovem - Macapá e Santana.

6.

DA FORMA DE ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1.

As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e
metodologia de trabalho; para avaliação da metodologia, pede-se o envio de
proposta detalhada com especificações e cronograma.

6.2.

Para fins de desempate entre propostas, priorizar-se-á empresa associada da CDL
Jovem Macapá e Santana.
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7.

DA EMPRESA

7.1.

Empresa deve estar estabelecida no mercado há pelo menos 01 ano.

7.2.

A empresa deve comprovar, através de, no mínimo, dois atestados de capacidade
técnica, a prestação de serviços similares ou iguais para outros clientes.

8.

8.1.

9.

SOBRE AS REDES SOCIAIS

Atualmente as redes sociais ativas da CDL Jovem Macapá e Santana estão nas
Plataformas: Facebook e Instagram
SANÇÕ ES POR INADIMPLEMENTO

9.1.

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, a
CONTRATANTE notificará e aplicará Advertência a CONTRATADA, relativa a
eventual descumprimento;

9.2.

Em caso de reincidência, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de resilir o
mesmo, devendo apenas NOTIFICAR a CONTRATADA com 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência;

9.3.

A CONTRATADA ficará ainda, sujeita às sanções previstas Código de Defesa do
Consumidor, bem como no Código Civil Brasileiro;

10. DA ENTREGA DAS PROPOSTAS
10.1. As propostas, acompanhadas dos atestados de capacidade técnica, deverão ser
encaminhadas para o email cdljovem@cdlmacapa.com.br, com o assunto
PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, até às 23:59:59 do dia 25/04/2019.
10.2. As propostas deverão especificar: número mínimo de postagens por mês e por tipo
(imagem, vídeo, outros) em cada rede social (facebook ou instagram), indicadores
de desempenho que serão utilizados no período, equipe técnica, recursos
disponíveis e outras informações que julgarem cabíveis para aos critérios de
avaliação.

Maria Lígia Gomes
Presidente CDL Jovem Macapá e Santana

