
 
OPORTUNIDADE Nº 136/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA 

PROGRAMAÇÃO DE REPORTAGENS 

 

Projeto: Embaixada da França 

Departamento: Coordenação de Comunicação 
Tipo de contrato: Contrato de pessoa jurídica 
Período de inscrição: 27 de outubro a 06 de novembro de 2020 

 

 

Sobre a A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) 

 

A FAS é uma organização da sociedade civil, que atua na Amazônia, sem fins lucrativos, sem vínculos                 

político-partidários, de utilidade pública e beneficente de assistência social. Reúne credenciais como            

instituição que promove o desenvolvimento regional por meio de ações de pesquisa,            

desenvolvimento e inovação. Criada em 8 de fevereiro de 2008, por meio de uma parceria entre o                 

Banco Bradesco e o Governo do Estado do Amazonas, a FAS passou a contar com o apoio de diversos                   

parceiros, entre elas a Coca-Cola Brasil, o Fundo Amazônia, a Samsung, a Petrobras (a partir de                

2018), e as Lojas Americanas. É um amplo ecossistema formado por vários parceiros e apoios               

estratégicos. 

 

 

I. Objetivo da contratação:  

 

 

Contratar serviço especializado para suporte de website visando disseminar ações do e gerar             

engajamento com a temática.  

 

 

II. Escopo do serviço:  

 

 

O serviço deverá ser prestado por uma empresa que ficará responsável pela criação de              

reportagens, cujas atividades estarão diretamente relacionadas ao escopo do trabalho, especificado           

abaixo: 

 

a. Programação de reportagens no website da FAS;  

b. Revisão de textos para o website; 

c. Administração de serviços de adwords visando maior alcance das páginas. 

 

 

 
 

Endereço em Manaus/AM - Rua Álvaro Braga, 351 - Parque 10 de novembro | Tel.: (55 92) 4009-8900 
Endereço em São Paulo/SP - Rua Cláudio Soares, 72, Conj. 1.109, Edifício Ahead - Pinheiros | Tel.: (55 11) 4506-2900 

www.fas-amazonas.org  / fas@fas-amazonas.org 

http://www.fas-amazonas.org/
mailto:fas@fas-amazonas.org


 
III. Pagamento: 

 

# Produto/Etapa  Mês de entrega do 
produto 

% de pagamento 

01 Assinatura do contrato com 
entrega de planejamento 
detalhado das atividades 

novembro/2020 50% do total do 
pacote de horas 

02 Entrega de landing page, revisão, 
adwords e manutenção.  

 
fevereiro/2021 

 
50% do total do 
pacote de horas 

  
IV. Prazo de execução:  

 

Os serviços deverão ser entregue em até 4 (meses) meses a partir da data de assinatura do 

contrato.  

 

V. Condições gerais: 

 

O(A) Contratado(a) será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários,           

sociais e trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem a                

contratação. 

Não será proporcionado ao(à) Contratado(a), seguro social (INSS), por acidentes de trabalho,            

de saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por enfermidade ou                

qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato. 

Será vedado ao(à) Contratado(a) ceder quaisquer informações e/ou documentos objetos          

deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante. 

O(A) Contratado(a) deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de            

acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética. 

 

VI. Envio de propostas: 

 

Para ser considerado para esta consultoria, deve-se preencher o formulário do TdR (basta             

clicar neste link).  
No formulário, deve-se anexar:  

● Proposta comercial/técnicas informando o preço por hora para execução das          

atividades listadas no item 2; 

● Portfólio de projetos e atividades já realizadas, que evidenciem experiência para           

realização do serviço  

 O retorno será dado somente para candidatos cujas propostas foram selecionadas para o processo 

seletivo. 

Manaus, 27 de outubro de 2020. 
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