Termo de Retificação
Edital TOMADA DE PREÇO N.º 002 / 2011
Processo Licitatório 007/2011

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através do
Presidente Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público a
retificação do Edital TOMADA DE PREÇO N.º 002/2011, Processo Licitatório
007/2011, nos termos abaixo descritos:

Art. 1º - Fica retificado o item 01

PREÂMBULO, passando a conter a seguinte

redação: leia-se:

01 PREÂMBULO
A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, através
do Presidente da Comissão de Licitação, cumprindo determinação de despacho do
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, torna público para conhecimento dos
interessados, que realizará, na forma da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações,
da Lei Federal nº. 12.232/2010, das normas contidas neste edital e seus anexos,
processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo TÉCNICA E
PREÇO, via execução indireta sob empreitada por preço global, visando à
contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de
publicidade objetivando o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção,
a criação, a execução interna, a intermediação, a supervisão da execução
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de
divulgação, com o fito de informar o público em geral, acerca dos trabalhos
institucionais da Casa legislativa, como, por exemplo: divulgação das Sessões e
Audiências Públicas; divulgação dos andamentos dos processos legislativos,
das votações e das publicações dos atos legislativos propriamente ditos (v.g.:
projetos de leis, de resolução, de indicação, moções, dentre outros); além da
publicidade dos atos, programas e campanhas da Câmara, todos com caráter
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institucional, que deverão ser veiculados num período de 18 (dezoito) meses, a
contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Licitada e
levando em conta os limites legais para tanto, cuja documentação referente à
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá ser entregue no dia 17 de junho de 2011, às 10
horas na sala de reuniões da Diretoria Administrativa e Financeira, localizada na sede
da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, situada na Rua Coronel Gugé, nº 150,
sala 213, Centro. O Edital completo estará disponível aos interessados no Site da
Câmara Municipal, ou no Setor denominado Diretoria Administrativa e Financeira da
Câmara Municipal, em endereço anteriormente mencionado, telefone nº. (77) 30869647, devendo o interessado disponibilizar, por sua conta mídia apta a proceder à
gravação.

Vitória da Conquista, 30 de maio de 2011.

_________________________________________________________
Alberto Gonçalves dos Santos
Presidente da Comissão de Licitação da
Câmara Municipal de Vitória da Conquista - BA

Rua Zeferino Correia, 19 - Centro - CEP: 45015-140 - Fone: (77) 3086-9600

