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Belmonte

Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DA COPEL DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, considerando a
finalização da análise do plano de comunicação publicitaria-via não identificada e da
proposta técnica: Capacidade de atendimento, repertorio e relatos de soluções de
problemas de comunicação, realizada pela subcomissão técnica, torna público a
realização da segunda sessão referente a abertura do plano de comunicação
publicitaria-via identificada da CONCORRÊNCIA Nº001/2022, no dia 20 de outubro
de 2022 as 09:00 horas, cujo objeto é 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, ocorrerá na Av. Rio Mar, s/n,
Centro, Belmonte-BA, CEP 45.800-000, na sala de reuniões da COPEL, no Prédio
da Prefeitura Municipal.
Belmonte/BA, 18 de outubro de 2022.
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