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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 196/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2017 

 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
A Câmara Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada através da Portaria nº. 004/2018, torna público para conhecimento dos 
interessados, que o resultado do julgamento do recurso interposto pela empresa TIAGO VINICIUS DA 

SILVA FERREIRA – ME, inscrita no CNPJ nº. CNPJ nº. 13.963.106/0001-32, cuja decisão é pelo 
INDEFERIMENTO do recurso. A C.P.L. mantém o resultado quanto a Classificação do Julgamento Geral 

das Propostas Técnicas, realizada na 2ª sessão da licitação de TOMADA DE PREÇOS nº. 007/2017. 
Informamos, ainda, que o inteiro teor da resposta do Recurso Administrativo encontra-se a disposição 
no Setor de Licitações na sede da Câmara Municipal com endereço na Avenida Clériston Andrade, nº. 
1353, Bairro São Miguel, Barreiras/BA, Tel. (077) 3611-9627, e-mail licitacao@cmbarreiras.ba.gov.br. 

 

Barreiras/BA, 26 de março de 2018.  
 

BRUNO FABRÍCIO DE SOUZA 
Presidente da C.P.L. 

 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

CNPJ Nº. 16.256.893/0001-70 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO  

3ª SESSÃO DA LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2017 
 

A Câmara Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, a DATA DA 3ª SESSÃO, para conhecimento dos interessados e participantes, e 
continuidade dos procedimentos referente à Licitação na Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº. 
007/2017; tipo: MELHOR TÉCNICA. 

 

OBJETO: Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade no 
âmbito da Câmara Municipal de Barreiras, compreendendo o 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 de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da 

publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de 
informar o público em geral, como atividades complementares, os serviços especializados pertinentes: 
ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as 

peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas; à criação e ao 
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas 
tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias; à produção e à 

execução técnica das peças e ou material criados; e a elaboração de marcas, de expressões de 
propaganda, de logotipos e de outros elementos de comunicação visual. 

 

REALIZAÇÃO: Dia 02 DE ABRIL DE 2018, às 09h00min, na Sede da Câmara Municipal (Setor 
de Licitação) com endereço na Avenida Clériston Andrade, nº. 1353, Bairro São Miguel, Barreiras/BA. 

 

Barreiras/BA, 27 de março de 2018. 
 
 

BRUNO FABRÍCIO DE SOUZA 
Presidente da C.P.L. 
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