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Prefeitura Municipal de
Belmonte publica:
• Aviso de Chamada Pública 006/2022 - Objeto: Selecionar profissionais
formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em
uma dessas áreas, através de sorteio em data previamente agendada
para compor a Subcomissão Técnica que analisará e julgará as propostas
técnicas apresentadas em licitação a ser realizada pelo Município de
Belmonte.
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Belmonte

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
CNPJ N: 13.634.977/0001-02
AVISO DE CAMADA PUBLICA 006/2022
O PRESIDENTE DA COPEL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE BELMONTE avisa, que fará realizar na sala de reuniões
da Copel, a licitação do processo nº 068/2022 na modalidade CHAMADA PUBLICA, que tem como objetivo Selecionar
profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, através de
sorteio em data previamente agendada para compor a Subcomissão Técnica que analisará e julgará as propostas
técnicas apresentadas em licitação a ser realizada pelo Município de Belmonte, na modalidade CONCORRENCIA, tipo
“técnica e preço”, objetivando contratar Agência especializada para a prestação de serviços de publicidade, DATA/HORA
PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Entre os dias 19/05/2022 a 30/05/2022, no horário das 08h00 às 12h, no
endereço: Av. Riomar, S/N, Centro, Belmonte – BA, CEP 45.800-000. Os interessados poderão ter acesso ao edital
pessoalmente ou através do site licitacaobelmonte2017@outlook.com, maiores informações tel.: (73) 3287-256.
Belmonte/BA, 19 de maio de 2022.ELCIO TITO SILVA JÚNIOR Presidente da COPEL
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