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Decretos

DECRETO Nº 679, DE 20 DE JULHO DE 2022.
“Dispõe sobre a nomeação de Comissão
Especial de licitação para julgamento de
proposta técnica das licitações para
contratação de serviços de publicidade
prestados por intermédio de agência de
propaganda no Município de Itabela – Bahia
e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABELA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com artigo nº 65, inciso III da Lei Orgânica
Municipal, resolve:
Considerando que a Lei Federal nº 12.232 de 29 de abril de 2010,
estabelece em seu art. 10 §§ 1º e 2º, que as propostas técnicas das licitações
para contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência
de propaganda deverão ser analisados e julgados por subcomissão técnica,
constituída por pelo menos 03 (três) membros que sejam formados em
comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas;
Considerando que a comissão deverá ser composta por pelo menos 1/3
(um terço) de profissionais que não mantenham vínculo funcional ou contratual,
direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela licitação;
D E CR E TA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros, sob a presidência do
primeiro para comporem a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, designada
para julgar as propostas técnicas de procedimento licitatório para a contratação
de agência de publicidade e propaganda para executar um conjunto de atividades
realizadas integralmente, 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 produção, distribuição de publicidade aos
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veículos e demais meios de divulgação em consonância com a Lei Federal nº
12.232 de 29 de abril de 2010:
1. CARLOS RENATO CONCEIÇÃO SANTOS (CPF: 003.637.935-26)
PRESIDENTE;
2. ADSON RODRIGUES FERREIRA (CPF: 053.599.695-04)
MEMBRO;
3. JOARA NASCIMENTO BARBOSA (CPF: 026.945.865-46)
MEMBRO.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Itabela – BA, em 20 de julho de 2022.
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