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RETIFICAÇÃO 01 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

 

OBJETO: Contratação de 01 (uma) Agência de Publicidade e Propaganda para a 
prestação de serviços de publicidade e divulgação dos programas, ações 
parlamentares dos Vereadores e campanhas institucionais da Câmara Municipal de 
Araguaina/TO. 

 

JUSTIFICATIVA: A Comissão Permanente de Licitação vem por meio desta, devido aos 
inúmeros pedidos de esclarecimentos e após ter constato que o valor fictício não fora 
informado o prazo e valor da campanha, desta forma, informamos que o prazo da 
campanha será de 30 dias, e o valor da referida campanha será de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais). Portanto esta Comissão vem atrás desta, retificar no que diz respeito ao valor e 
prazo da campanha no Anexo I do Edital de Tomada de Preços n° 001/2022. 
 
RETIFICA-SE através deste instrumento, o Edital de Tomada de Preços nº 001/2022, do 
Tipo Melhor Técnica, especificamente no Anexo I – Briefing, Visão Estratégica, quanto às 
descrições a seguir: 
 
ONDE SE LÊ: 

ANEXO I – BRIEFING 
 

VISÃO ESTRATÉGICA 
 
(...) 
PUBLICO ALVO E PRAZOS E VERBAS; 
  
Esta campanha deverá ser dirigida a toda comunidade, visando torná-la conhecedora dos 
trabalhos, e dos resultados obtidos por esta Casa de Leis. 
 
Deverá ser elaborada para duração do ano de 2022/2023. 
 
Para esta ação deverá ser planejada uma campanha com verba publicitária de R$ __ (__). 
(...) 

 
LEIA-SE: 

ANEXO I – BRIEFING 
 

VISÃO ESTRATÉGICA 
(...) 
PUBLICO ALVO E PRAZOS E VERBAS; 
  
Esta campanha deverá ser dirigida a toda comunidade, visando torná-la conhecedora dos 
trabalhos, e dos resultados obtidos por esta Casa de Leis. 
 
Deverá ser elaborada para duração de 30 dias. 
 
Para esta ação deverá ser planejada uma campanha com verba publicitária de R$ 
100.000,00 (cem mil reais). 
(...) 
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Diante disso, a presente retificação passa a fazer parte integrante do Edital da Tomada de 
Preços nº 001/2022, mantendo-se inalterados as demais informações. 
 
Outrossim, permanece inalterada a data da Sessão Pública de Licitação, que se realizará 
no dia 19 de julho de 2022, terça-feira às 09h30min, publique-se a presente retificação, 
no Diário Oficial da Câmara Municipal de Araguaína - TO e informa-se as empresas que já 
retiraram o Edital Tomada de Preços nº 001/2022. 
 
 
Araguaína/TO, 28 de junho de 2022. 

 
 
 
 

EDUARDO DAMAZIO VITORINO COELHO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


