SESSÃO PÚBLICA – SORTEIO DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS PARA
COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO 009/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – CMVC, com sede na Rua
Coronel Gugé, n. º 150, Centro – Vitória da Conquista/Bahia, mediante a Comissão
Permanente de Licitação designada pelo Decreto Nº. 2633/2019, de acordo com o item
18 do Edital de Tomada de Preço nº 002/2019, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará, no dia 17 de julho de 2019, às 10:00 horas (horário de local),
em sua sede, sessão pública de sorteio, para escolha dos membros que irão compor a
Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e o julgamento das propostas técnicas
a serem apresentadas no âmbito da Tomada de Preços nº 002/2019, que tem por objeto
a contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade,
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, nos termos e condições
constantes no Edital e seus anexos.
Nos termos do parágrafo 5º do artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2010, até 48 (quarenta
e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá
impugnar pessoa integrante da lista de profissionais inscritos para composição da
subcomissão técnica, mediante fundamentos jurídicos plausíveis. As impugnações
deverão ser impressas e apresentadas junto a Diretoria Administrativa e Financeira,
endereço acima epigrafado.
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