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Cairu

Licitações
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRU
SECLIC – SETOR DE COMPRAS LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0011/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
OBJETO: Contratação de agência de Publicidade para a prestação de serviços correspondentes
ao estudo, planejamento, à concepção, execução e a distribuição de campanhas publicitárias
para veiculação; elaboração e registro de marcas, expressões de propaganda, logotipos e de
outros elementos identificadores, bem como programação visual; execução de ações de
consultoria técnica; execução de serviços de programação visual de projetos; publicações
legais; e demais serviços inerentes à atividade publicitária não vedados pela Lei nº
12.232/2010.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRU, pessoa jurídica de direito público interno, administração
direta, com endereço à Praça Coronel Francisco Ribeiro Passos, nº 09, Centro, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº. 02.984.963/0001-00, através da Presidente da Comissão de Licitação e
equipe de apoio, abaixo assinados, designados pela Portaria nº 0011, de 04 de janeiro de
2021, nos termos das Leis Federais nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 c/c a Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, torna público para conhecimento de
quem possa interessar o resultado da licitação sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS,
autuada sob o nº 001/2021, datada de 30/04/2021, do tipo MELHOR TÉCNICA, teve como
vencedora a prestação de serviços correspondentes ao estudo, planejamento, à concepção,
execução e a distribuição de campanhas publicitárias para veiculação; elaboração e registro
de marcas, expressões de propaganda, logotipos e de outros elementos identificadores, bem
como programação visual; execução de ações de consultoria técnica; execução de serviços de
programação visual de projetos; publicações legais; e demais serviços inerentes à atividade
publicitária não vedados pela Lei nº 12.232/2010.a empresa: MUITO MAIS PROPAGANDA E
MARKETING LTDA CNPJ nº 17.952.673/0001-44, representado neste ato pelo Senhor
Fernando Silva Almeida, cpf nº 017.146.245-95, no valor global de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais).
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