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AVISO DE LICITAÇÃO  

 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE, por intermédio de sua Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento das empresas interessadas que realizará licitação na modalidade 

Concorrência, tipo "Técnica e Preço". 

 

 

 

OBJETO:  Contratação de uma agência de propaganda para prestação de serviços de natureza 

contínua nos setores de publicidade e propaganda para executar um 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 objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer 

natureza, difundir idéias ou 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 produção e à 

execução técnica das peças e projetos publicitários criados; 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 no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em ações de 

comunicação da Câmara Municipal de Rio Branco-Acre. 

 

ABERTURA:   15 de setembro de 2015.  

 

 

HORÁRIO:    09:00 horas 

 

  

LOCAL:         Sala de Reuniões da Câmara Municipal, Rua 24 de Janeiro, nº. 53 – Bairro Seis de Agosto. 

 

 

 O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site 

desta Instituição: http://www.riobranco.ac.leg.br, ou solicitações através do E-mail: 
cpl@riobranco.ac.leg.br ou em seu Departamento de Licitações, mediante apresentação 

de Pen-Drive, das 8:30 às 12:00. 

 

  Rio Branco – Acre, 30 de julho de 2015. 

 

 

MANOEL FERREIRA NETO 

Presidente da CPL/CMRB 

Portaria 001/2015 
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