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Governo Municipal de Almeirim
Câmara Municipal de Almeirim
ÓRGÃO : 01 Câmara Municipal de Almeirim
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Câmara Municipal de Almeirim
PROJETO / ATIVIDADE : 2.001 Manutenção da Câmara Mun. de Almeirim
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO : 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÍDIA RÁDIO
FM, MÍDIA EM REDES SOCIAIS E MÍDIA EM TELEVISÃO, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS
ATIVIDADES, PROGRAMAS, EVENTOS E DEMAIS OCORRÊNCIAS DE INTERESSE PÚBLICO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM - PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : A contratação em tela será de suma importância a essa casa de leis para efeitos de divulgação de suas ações a
população do município, tendo em vista que um dos princípios basilares da administração pública é a publicação dos
seus atos para o conhecimento de toda a sociedade, promovendo a maior transparência possível aos cidadãos, dando
subsídios para que todos possam conferir a eficácia dos atos praticados pelo poder legislativo municipal e possibilitar
o controle e fiscalização por parte da população ou por outros órgãos públicos como: saúde, educação, infraestrutura
e órgãos fiscalizadores em geral. Assim sendo, a contratação ajudará a cumprir o princípio constitucional da
publicidade que é intimamente ligado à moralidade e ao direito à informação, dando valor moral a todo ato praticado,
expondo o mesmo a coletividade, contribuindo para uma melhor relação da câmara de vereadores deste município
com a população. No entanto, é notório que existe apenas uma Rádio no município que detém autorização da Agencia
Nacional de Telecomunicações ? ANATEL, para funcionar como empresa de serviço de Rádio fusão, portanto único
prestador de serviços nas condições pretendidas pela Câmara Municipal, verifica-se ser razoável a contratação dos
serviços da presente Inexigibilidade, por entender que estes serviços são realizados pelo único prestador de serviços
existente no Município de Canaã dos Carajás, não havendo assim outros licitantes que possam apresentar propostas,
ficando portanto descartada a possibilidade de concorrência.

Código

Descrição

Quant Unidade

Vl. Estimado

020392

TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA DE ALMEIRIM ATRAVÉS DA
RÁDIO

80,0000 UNIDADE

1.250,00

020391

TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E EVENTOS NAS REDES SOCIAIS DA CMA.

80,0000 UNIDADE

625,00

020393

TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E EVENTOS DA CÂMARA DE ALMEIRIM ATRAVÉS DE
TV LOCAL

20,0000 UNIDADE

1.250,00

Almeirim, 01 de Abril de 2022
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