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Câmara Municipal de
Cairu publica:
 Aviso de Licitação Tomada de Preços Nº 001/2021 - Objeto:
Contratação de agência de Publicidade para a prestação de serviços
correspondentes ao estudo, planejamento, à concepção, execução e a
distribuição de campanhas publicitárias para veiculação; elaboração e
registro de marcas, expressões de propaganda, logotipos e de outros
elementos identificadores, bem como programação visual; execução
de ações de consultoria técnica; execução de serviços de
programação visual de projetos; publicações legais; e demais serviços
inerentes à atividade publicitária.
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SECLIC - SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
A Câmara Municipal de Cairu, através da sua Pregoeira, torna público para
conhecimento de quem possa interessar, que realizará licitação, na modalidade de
TOMADA DE PREÇOS DO TIPO MELHOR TÉCNICA, destinado à Contratação de
agência de Publicidade para a prestação de serviços correspondentes ao estudo,
planejamento, à concepção, execução e a distribuição de campanhas publicitárias
para veiculação; elaboração e registro de marcas, expressões de propaganda,
logotipos e de outros elementos identificadores, bem como programação visual;
execução de ações de consultoria técnica; execução de serviços de programação
visual de projetos; publicações legais; e demais serviços inerentes à atividade
publicitária não vedados pela Lei nº 12.232/2010. A licitação ocorrerá no dia 30 de

abril de 2021, às 09:00hs, na sala da Comissão de Licitação, situada na Praça Coronel
Francisco Ribeiro Passos, 09, Centro, CEP 45420-000, Cairu-Ba. As empresas
interessadas poderão retirar o edital e seus anexos e/ou obter maiores informações
através do E-mail licitacao@camaracairu.ba.gov.br. Informações: Os demais
atos resultantes dessa licitação serão publicados no Site Oﬁcial http://
www.camara.cairu.ba.io.org.br/, Diário Oﬁcial da Câmara Municipal de Cairu.
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