




































































CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
Travessa Curuzu, 1755 - Marco - fone: (91) 4008-2254.

CEP: 66093-802 - Belém - Pará

De acordo com artigo 37 § 1 ° da Constituição Federal, "a publicidade dos atos. programas. obras. 

serviços e campanhas dos órgiios públicos deverá ter caráter eclucativn. i1!for111ativo 011 de 

orientaçâo social. dela não podendo constar nomes. símholos 011 imagens que caracterizam 

pro111oçiio pessoal de autoridades 011 servidores públicos .. _ 

2. Da Contratação:
01 (uma) agência de propaganda.

3. Do prazo e valor total do contrato:

O prazo da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogáveis nos limites da legislação pertinente.

O valor estimado da contratação é ele R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), valor esse previsto 
como necessário para a produção, veiculação e criação cios trabalhos de divulgação das ações 
institucionais, enfim, todas as ações conduzidas pela Câmara Municipal, cm prol da 
comunidade. a ser utilizado inicialmente no corrente exercício. 

Para o valor total acima citado foi considerado os eventos/campanhas a partir dos meses de 
agosto a dezembro do corrente exercício previstas para o inicio ela vigência do contrato. 

A Câmara Municipal, reserva-se ao direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba 
acima prevista, sendo que a não utilização dos recursos previstos não gera qualquer direito à futura 
Contratada, seja ele que natureza for, inclusive indenizatória. 

4. COMUNICAÇÃO
Os principais eventos previstos para vigência do contrato serão: 

- Comunicações sobre matérias Institucionais da Câmara Municipal, propaganda cm geral sobre os
grandes fatos históricos que compõe o calendário do Município e informes noticiosos.

5. OBJETIVO DE MARKETING
Diante dos elementos, projetam-se os objetivos ele marketing desta solicitação, todos de natureza 
institucional. A proponente deve sugerir indicadores capazes de aferir o estágio ele cumprimento de 
cada objetivo e o retorno efetivo dos investimentos a realizar. 

Fortalecer a imagem ela Câmara Municipal de Belém, por meio ela comunicação, enfatizando 
atributos para a imagem da Câmara Municipal. como sendo uma "Referência Regional ou Estadual 
do Poder Legislativo". 

6. OBJETIVO DE COMUNICAÇÃO
Fixar um posicionamento que diferencie a nossa Câmara Municipal, consiga dar visibilidade aos 
projetos discutidos, com foco no fortalecimento do relacionamento da Câmara Municipal, e a 
sociedade. 

7. CANAIS DE COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS NA CÂMARA MUNICIPAL
-Telas de Rede Man - computadores

- Portal da Câmara/Redes Sociais

- Painéis Informativos

- Newsletter (E-mail Marketing)

- Rádio, jornais, revistas, TVs e vídeos

- WhatsApp

- Outdoor
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