
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

SUMÁRIO 
 

Prefeitura Municipal de Pracuúba – AP 

Diário Oficial do Município 
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/PMP 
 

 

EXECUTIVO 
 

 

 
 

  
 

 
 

  

 

 
  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

PRACUÚBA – AMAPÁ 
22/11/2019, SEXTA-FEIRA 
03 PÁGINAS 



 

 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA DE PRACUÚBA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO                       

 
Av.: São Pedro, 67 – Centro – CEP: 68.918-000 – Pracuúba/AP 

CNPJ – 34.925.222/0001-37 

 

 

 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07 

 
Processo Administrativo n° 21102019/01-PMP 
Do Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade com a finalidade de 
orientar sobre a relacionamento e posicionamento junto a imprensa e ainda sobre a   produção de 
conteúdo para os veículos oficiais de informação utilizados pela gestão municipal. Para garantir o 
cumprimento dos princípios da publicidade e transparência. Os serviços deverão ser prestados 
através de palestras aos servidores municipais. 
 

Do Contratado: FOCO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA - ME 
CNPJ. 29.429.256/0001-09 
 

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação está estimada em R$ 8.000,00(oito mil reais), 
sem reajuste. 
 

Da vigência: Fornecimento imediato, após a entrega da ordem de serviço e nota de empenho. 
 

Da justificativa: A dispensa de licitação para Contratação de empresa para orientar sobre a 
relacionamento e posicionamento junto a imprensa e ainda sobre a   produção de conteúdo para 
os veículos oficiais de informação utilizados pela gestão municipal.  
As constantes mudanças nos processos de comunicação exigem atenção da gestão pública. É 
preciso entender como os públicos interno e externo se comunicam e como estar presente com 
informações relevantes. Esta preocupação uma atenção a exigência constitucional da transparência 
das ações públicas, medida que pode ser atendida através de uma comunicação eficiente.   
 Por isso se faz necessária a constante atualização, tanto de conteúdo quanto de processos. É 
preciso atenção especial às redes sociais e aos canais de comunicação mantidos pela gestão. 
Através do media training (treinamento de mídia ou treinamento de imprensa) será possível 
orientar e aperfeiçoar os porta-vozes do poder público para o relacionamento com a imprensa e 
com o público.   
 Os porta-vozes da Prefeitura de Pracuúba devem estar preparados relacionar-se adequadamente 
com os profissionais da imprensa e, assim, garantir que a sociedade receba informações sobre a 
atuação e sobre o funcionamento dos órgãos municipais, num trabalho voltado para a 
transparência, para a prestação de contas e para o estímulo à cidadania.   
 O media training ou treinamento de mídia é o mecanismo indicado para preparar porta-vozes para 
interação com a imprensa. O curso orienta os participantes sobre as diversas formas de se 
relacionar com a mídia, simulando casos concretos de contato com os jornalistas, tanto nas 
situações normais quanto nas de crise.   
Os participantes conhecerão o funcionamento dos veículos, a rotina dos jornalistas e o processo de 
construção da notícia – informações fundamentais para um relacionamento profissional com a 
imprensa. No treinamento, também são repassadas dicas de oratória e técnicas para falar à mídia 
televisiva ou radiofônica.   
O curso deverá orientar os participantes a respeito dos cuidados para tratar a informação a ser 
veiculada pelos jornais, além de capacitá-los para uma postura pró-ativa na interação com os meios 
de comunicação social. Para alcançar os resultados esperados, o treinamento deve ser realizado por 
profissionais com ampla experiência na condução de turmas de media training.   
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Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores e Decreto nº 9.412/2018. 
 
Pracuúba-AP, 22 de novembro de 2019. 
 
 
Jacirene Alencar de Sousa 
Comissão Permanente de Licitação 
Portaria nº 050/2019-GAB/PMP 
 

RATIFICAÇÃO 
 

Em vista da justificativa e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração o 
termo do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria Jurídica/PMP, aprovo a realização da 
despesa, independente de licitação. 
 

Pracuúba-AP, 22 de novembro de 2019. 
 

 
 

BELIZE CONCEIÇÃO COSTA RAMOS 
Prefeita de Pracuúba 


