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Prefeitura Municipal de
Belmonte publica:
 Aviso Tomada De Preço 004/2022 - Processo Administrativo Nº
070/2022 – Objeto: Contratação de empresa para execução de Reforma
dos Prédios Escolares no Município de Belmonte/BA.
 Aviso Da Concorrência 001/2022 - Processo Nº 069/2022 – Objeto:
Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de
natureza contínua nos setores de publicidade e propaganda para executar
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, com o objetivo de promover a venda de bens ou
serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em
geral.
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Belmonte

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
CNPJ N: 13.634.977/0001-02
AVISO TOMADA DE PREÇO 004/2022
O PRESIDENTE DA COPEL DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, torna público que, conforme autorização contida no
processo administrativo nº070/2022, realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 004/2022, TIPO MENOR
PREÇO, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução de Reforma dos Prédios Escolares no Município de
Belmonte/BA. A sessão de licitação ocorrerá na Av. Rio Mar, s/n, Centro, Belmonte-BA, CEP 45.800-000, no dia 23 de
junho 2022, as 9:00hs, o edital poderá ser acessado pelo e-mail licitacaobelmonte2017@outlook.com, a partir do dia 31
de maio 2022. A licitação reger-se-á pela Legislação pertinente e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos
estão
disponíveis
no
link
que
segue:https://drive.google.com/file/d/1zKRkuhDe2cSyIMibDAbFdQJgomggT6Qj/view?usp=sharing
ELCIO TITO SILVA JÚNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
CNPJ N: 13.634.977/0001-02
AVISO DA CONCORRÊNCIA 001/2022
O PRESIDENTE DA COPEL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE BELMONTE avisa, que fará realizar na sala de reuniões
da Copel, a licitação do processo nº 069/2022 na modalidade CONCORRÊNCIA, que tem como objetivando a
contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de natureza contínua nos setores de publicidade e
propaganda para executar 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, com o objetivo de
promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral, DATA/HORA
PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: No dia 18 de julho de 2022, as 09:00 Hs, no endereço: Av. Riomar, S/N, Centro,
Belmonte – BA, CEP 45.800-000. Os interessados poderão ter acesso ao edital pessoalmente ou através do e-mail
licitacaobelmonte2017@outlook.com, maiores informações tel.: (73) 3287-2561.
Belmonte/BA, 31 de maio de 2022.ELCIO TITO SILVA JÚNIORPresidente - COPEL
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