
Prestação de Serviços de Consultoria de comunicação

Convite à apresentação de propostas para a prestação de serviços de consultoria de

comunicação para o Partido LIVRE.

Apelo público

Considerando a necessidade de aquisição de serviços de consultoria de comunicação por

parte do Partido LIVRE, procede-se à abertura do presente apelo público, com o respetivo

caderno de encargos mencionado abaixo.

Caderno de Encargos

1. O objeto da prestação de serviços contempla o seguinte:

a. Os serviços de consultoria de comunicação e apoio ao desenvolvimento e

execução da estratégia de comunicação no âmbito digital do Partido

LIVRE;

b. Apoio à construção da estratégia de comunicação específica da campanha

às eleições autárquicas de 2021;

c. Assessoria de comunicação ao nível estratégico nos domínios da

comunicação externa.

2. O Prestador de Serviços obriga-se a fornecer os serviços segundo os seguintes

termos:

a. Relatórios, auditorias e outros documentos de suporte à prestação do

serviço, com periodicidade mínima trimestral e semestral.

3. Para efeitos de acompanhamento e avaliação dos serviços:

a. O acompanhamento e avaliação dos serviços competem ao partido LIVRE;

b. O partido LIVRE poderá recorrer ao apoio de outros elementos internos ou

externos, ao nível de apoio técnico;

c. O Prestador de Serviços pode ser convidado a participar em reuniões de

monitorização do serviço prestado.

4. Os serviços terão início após assinatura do contrato de prestação de serviços, e

terão a duração de 9 meses.

Conteúdo das propostas:

A proposta deverá conter um documento explicitando a forma de execução do caderno

de encargos a que o proponente se compromete, incluindo as bases metodológicas

aplicáveis e calendarização correspondente. Deverão também ser remetidos outros



elementos considerados pertinentes para a avaliação da proposta que comprovem

experiência relevante para o serviço em causa, nomeadamente portfólio de comunicação

política. Deverá ser ainda enviado documento de proposta orçamental com valor global da

proposta.

Critérios de seleção: As propostas serão selecionadas em função de (i) qualidade da

proposta, (ii) valor, (iii) experiência e competência dos/as candidatos/as. Poderão ser

solicitadas reuniões para esclarecimento de questões. A seleção ficará a cargo do Grupo

de Contacto do LIVRE.

Reserva: O Partido reserva o direito de não adjudicar nenhuma proposta caso considere

que não foram reunidos os requisitos mínimos.

Forma de publicitação/notificação dos resultados:

Publicitação através de lista ordenada no Site do Partido LIVRE.

Prazo e forma de apresentação das propostas:

O período de receção de propostas encontra-se aberto no período de 8 de junho de 2021

a 15 de junho de 2021 (às 23:59).

As propostas devem ser enviadas para o e-mail indicado abaixo onde deve constar,

obrigatoriamente, 1) documento de proposta de serviço, 2) elementos comprovativos de

experiência relevante, 3) proposta orçamental e 4) outros documentos comprovativos

considerados relevantes.

Email: grupo.contacto@partidolivre.pt

mailto:grupo.contacto@partidolivre.pt

