
RE:PIJBI]CÂ FEDERAÍ]\./I\ DO BRASIT
ÊSÍADO DO PARÁ

Municipal de I triÍubâ

OIIJETO: "contratação de agôncia de publicidade p:rra c\ccuç:-lo tlr serr iços de
veiculação dos atos oficiais das Secretarias, Fundos dc Saútlc, Educaçrio, Assistência
Social e Município de Itaituba"

A contratação de empresa para distribuição de mídia se mostra uceessiiria pura dar
conhecimento à população das ações da Gestào lvíunicipal, tolnando unr canal abcrto de

conunicação. visando. assim. contribuir para o Íbrtalecinrento da populaçào de

Município.
Diante disto. em obediência à Lei de Licitações. fàz-se necessário o lançaurento de um
procedimento administrativo licitatório para a linalidade de contratar unra agência de
publicidade para distribuir a rnídia integralmente produzida pcla Àssessoria de
Comunicação da PreÍbitura Municipal. aos sites. r'ádios. ti,'s. .iolrrais inrpre ssos e cliários
oficiais, (veículos de conunicação). conforme citados acima na planiiha cluanlitatira c

descritiva.
Os serviços contratados apoiarão e informarão os serviços c'as atividadc', dcsenrpenhadas

pelo Município de Itaituba. como: Serviços de construçào. n.)auutcnçair) c par inrcntaçào
de vias públicas; serviços de lnfraestrutura de conslrução de rneit, lio c calçadas.
colocaçào e limpeza de bueiros; construção de sistema de canalizaçào clc águas plur iaist
serviço de coleta e limpeza pública e outros serviços de caráter inlirlnratir o dos iúos do
Covemo Municipal.
Também serão úteis para os serviços desempenhados pela Secretaria Nlunicipal de
Saúde. no que tange as campanhas nacional e local de saúde. benr conlL) ()utros c\ entos
e alos institucionais desempenhados pela Instituição de Saúde deste M unicipio.
A Secretaria Municipal de Educação utilizarão esses serviços para inlbrnrar e dir ulgar

seus trabalhos, ações desempenhadas. eventos da Secretaria. execuçào e conclusão de
obras e etc.
E ainda serão utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. para inlbrr.nar
e divulgar suas programações. ações. acompanhadas c outros ser\iços sociais

desempenhados pela Secretaria.
Sem a contratação dos serviços objeto deste Termo de Refer'ência. ni'io scrá possircl a

execução das inlonnações dos serviços desempenhados pelas Sccrctarias de Saúde.

Educação, Assistência Social e Município de Itaituba.
Diante das necessidades descritas, logo se visualiza qlle csses serviços sào esscnciais e
indispensáveis. devendo ser aberto o prér.io procedimenlo licitatório para a contratação
dos serviços pretendidos pelo Município.
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