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Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
• Aviso de Licitação Concorrência Pública Nº 005/2021 Sessão Pública
Segunda Etapa - Objeto: Contratação de agência de publicidade para
prestação de serviços de natureza contínua nos setores de publicidade e
propaganda por meio da execução de um conjunto de atividades
realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a
distribuição e veiculação de publicidade aos veículos e demais meios de
divulgação, visando promover a venda de bens ou serviços de qualquer
natureza, difundir ideias ou informar o público em geral, bem como as
demais atividades complementares: (i) planejamento e execução de
pesquisas e outros instrumentos de avaliação e geração de conhecimento
sobre o mercado, o público-alvo, os meios nos quais serão propagadas
ações publicitárias ou, ainda, sobre resultados de campanhas realizadas;
(ii) produção e execução técnica das peças e projetos publicitários
concebidos; e (iii) criação e desenvolvimento de comunicação publicitária,
em consonância com novas tecnologias, visando expandir os efeitos das
mensagens e das ações publicitárias, priorizando, sempre que possível, o
caráter inovador
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SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021
SESSÃO PÚBLICA
SEGUNDA ETAPA
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Marechal
Deodoro, 03 – Centro, CEP 45.420-000, inscrita no CNPJ nº 14.235.907/0001-44, através da COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, designada pelo Decreto Municipal nº 502 de 02 de março 2021, nos termos
da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna publico para conhecimento de quem possa
interessar, que fará realizar no dia 12/11/2021, às 09:30H (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS), na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada no Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal
Deodoro, nº 03, Centro, nesta cidade de Cairu – Bahia, CEP 45.420-000, sessão pública, visando a: 1) Conferência
do(s) lacre(s) invólucros 2; 2) abertura do envelope 2, via identificada do plano de comunicação publicitária; 3)
conferência entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária para
identificação de sua autoria; e 4) elaboração da planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos
quesitos de cada proposta técnica, tudo conforme estabelecido no item XXIII do Edital da CONCORRÊNCIA
PÚBLICA 005/2021, cujo objeto refere-se a Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de
natureza contínua nos setores de publicidade e propaganda por meio da execução de um conjunto de atividades
realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a
execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, visando promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir
ideias ou informar o público em geral, bem como as demais atividades complementares: (i) planejamento e execução
de pesquisas e outros instrumentos de avaliação e geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios
nos quais serão propagadas ações publicitárias ou, ainda, sobre resultados de campanhas realizadas; (ii) produção e
execução técnica das peças e projetos publicitários concebidos; e (iii) criação e desenvolvimento de comunicação
publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando expandir os efeitos das mensagens e das ações
publicitárias, priorizando, sempre que possível, o caráter inovador, conforme especificações do Edital e seus anexos.

Cairu - Bahia, 08 de novembro de 2021.

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente da CPL
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